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இந்த	 வாழ் 	 மனிதனிடமி ந் 	 எல்லாவற்ைற ம்	 பறித் க்	 ெகாள்கிற .
ஏமாற்றங்கைள	எதிர்ெகாள் ம்	 ேபா 	மனிதன்	 யரப்ப க்ைகயில்	வி கிறான்.
நம்பிக்ைக	 விைதகள்	 ஒ நாள்	 ைளவி ம்	 என்ப 	 மனிதனின்	 கன 	 தான்.
ஆ ள்	 வ ம்	 எதிர்	 நீச்சல்	அ த் க்	 ெகாண் க்க	 மனிதனால்	 யா .
வாலிபத்தில்	 வர்க்கமாக	 ெதரிந்த	 உலகத்தில்	 ேபாகப்	 ேபாக	 நரக	 இ ள்
கவிகிற .	 மனிதன்	 தான்	 ஒ 	 பாவப்பிறவி	 என்பைத	 உணர்கிறான்.	அவ க்
மன்னிப் 	 ேதைவயாய்	 இ க்கிற .	 உயிர்கெளல்லாம்	 பிறப் 	 இறப் 	 என்ற	 இ
எல்ைலக க்கிைடேய	ஊசலா க்	ெகாண் க்கிற .	உடலின்	ேதைவைய	 ர்த்தி
ெசய்வதால்	ெதாடர்ந் 	 ன்பத்ைதேய	பரிசாகப்	ெப கிேறாம்.
	
வாழ்வின்	 அர்த்தத்ைதத்	 ேத யவர்களின்	 	 ெகா ைமயானதாகேவ
அைமந் ள்ள .	 உண்ைமயின்	 வழிையப்	 பின்பற் பவர்கள்	 ெசாற்பெமனி ம்
அவர்க க் 	 எதன்	 தரிசனம்	 கிைடத்தெதன் 	 ெதரியவில்ைல.	
வி தைலயளிக் ம்	 என்பதால்	 தான்	 மனிதன்	 யரங்கைளப்	 ெபா த் க்
ெகாள்கிறான்.	 கட ளின்	 அகதரிசனம்	 கிைடக்கக் ய	 சாத்தியக் க ம்
ைற 	 தான்.	 அற்பமான	 கத்ைத	 அ பவிக் ம்	 ஆைசதான்	 மனிதைன

வைலயில்	 சிக்க	 ைவக்கிற .	 பாவிகளின்	 டாரத்தில்	 யார்	 உயர்ந்தவர்	 யார்
தாழ்ந்தவர்.	 கட ள்	 நிழல்	 ட	 விழாத	 ைகவிடப்பட்ட	 இவ் லகத்தில்	 மீட்
சாத்தியமில்லாத .	 உட க் ள்	 சிைறயி ப்ப 	 மரணத்திற் ப்	 பின்	 வி தைல
ெப கிற .	 அ ம்	 சிறி 	 காலேம,	 பிற 	 அ 	 பிறவி	 ழற்சியில்	 சிக்கிக்
ெகாள்கிற .	விதி	ஒன் 	இந்த	 உலகில்	 ெசயல்ப வதாக	 நீங்கள்	 எப்ேபாேத ம்
உணர்ந் 	ெகாண்டால்	அ ேவ	கட ள்.
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மனித	 வாழ்க்ைகயில்	 ெபண்களின்	 பங்களிப் 	 எத்தைகய .	 வயிற்றில்	 மக் ம்
ேபா 	 ழந்ைதக் ம்	ேசர்த் 	அவேள	உண்கிறாள்.	கன கேளா 	ெபற்ெற க் ம்
அவள்	 தன்	 கண்ேபால	 ழந்ைதையப்	 பா காக்கிறாள்.	 ழந்ைத	 எதற்காக
அ கிற 	 என் 	 அவ க் 	 மட் ேம	 ெதரி ம்.	 ழந்ைத	 ங்க
ேவண் ெமன்றால்	அவள்	தாலாட் ப்	பாட	ேவண் ம்.	ெதாப் ள்	ெகா 	உற 	ஆ ள்

ம்	 வைர	 ெதாடர்கிற .	 அன்ைன	 இட்ட	 தீ	 அ வயிற்றில்	 இன் ம்	 எரிந்
ெகாண் க்கிற .	 ஒவ்ெவா 	 ம்பத்தி ம்	 லெதய்வமாக	 தாேய
இ க்கிறாள்.	 வாழ்க்ைகப்	 பாைதயில்	 த மாறி	 வ க்கி	 வி ம்	 ேபாெதல்லாம்
அவன்	தாயின்	ம யில்	சாய்ந்ேத	ஆ தலைடகிறான்.ேகாயில்	கர்ப்பக் ஹ	இ ளில்
தாயின்	 கத்ைதேய	அவன்	காண்கிறான்.
	
அம்மா	 ஆ ம்	 ேபாேத	 ெபண்கள்	 ெதய்வமாகிவி கின்றனர்.	 அவ ைடய
தாய்ச்சிையத்	 ெதா ம்	 ஆட்டமாகத்தான்	 இவ் லகம்	 இ நாள்வைர	 இயங்கிக்
ெகாண் க்கிற .	 க்கைள	 எப்ேபா ம்	 ெச கள்	 ெசாந்தம்
ெகாண்டா யதில்ைல.	அவ க் ப்	பிறகான	வாழ்க்ைகைய	அவனால்	நிைனத் க்
ட	பார்க்க	 யவில்ைல.	உன்	ைகப்பி த்தப 	அைலயில்	நான்	கால்	நைனத்தைத

இன் ம்	 நான்	 மறக்கவில்ைல.	 வாழ்க்ைகப்	 பந்தயத்தில்	 ஓ க்	 கைளத் 	 உன
ம யில்	 தைல	 சாய்கிேறன்	 நீ	 என்	 தைல	 ேகாதி	 ங்க	 ைவக்கிறாய்.	 இரவில்
ஆயிரம்	 நட்சத்திரக்	 கண்கைளக்	ெகாண் 	 நீ	 என்ைன	 கவனித் க்	 ெகாண்ேட
இ க்கிறாய்.
	
காலம்	 உன்ைன	 என்ைன	 விட் 	 ெதாைல ரம்	 ெகாண் 	 ெசன்
ெகாண் க்கிற .	இந்த	வண்ணத் ப் ச்சி	ஒ நாள்	வாைன	அளக் ம்	என் 	நீ
இன் ம்	 நம்பிக்	 ெகாண் க்கிறாய்.	 பிரமாண்டமானக்	 ேகாயிைலக்	 கண்டால்
பரசமைடேவாம்	 ஆனால்	 சிதிலமைடந்த	 ேகாயிலில்	 இ க் ம்	 ெதய்வம்
பக்த க்காக	 ஏங் வைத	 கண் ெகாள்ள	 மாட்ேடாம்.	 ஒவ்ெவா 	 தா ம்
வாழ்க்ைகெய ம்	 கானகத்தில்	 மகைன	 விட் விட் 	 றப்பட்ட	 இடத்திற்ேக
தி ம்பி	வி கின்றனர்.	மீதிப்	பயணத்ைத	அவன்	அவளின்	நிைன கைளச்	 மந்
ெகாண்ேட	கடக்க	ேவண் யி க்கிற .	வாழ்க்ைக	அவைள	சிரிக்க	விடவில்ைல.
விதிைய	ெநாந் 	ெகாள்வைதத்	தவிர	நம்மால்	ேவெறன்ன	ெசய்ய	 ம்.
	
அவ ைடய	 க ச்சி	வாசைன	 ேவண் யதாய்	இ க்கிற 	 நான்	 ங் வதற் .
என்	ேகள்விக்ெகல்லாம்	ெமளத்ைதேய	பதிலாகத்	தந்தாய்	ஆனால்	அதில்	ஆயிரம்



அர்த்தங்கள்	இ ந்த .	அம்மாக்கள்	ேவர்கைளப்	ேபால	தங்கைள	ெவளிக்காட் க்
ெகாள்ள	 மாட்டார்கள்.	 சிறிதள ம்	 யநலமின்றி	 எப்ப 	 அவளால்	 இ க்க

கிற .	 உடம் க் 	 ேநாெவன்றா ம்	 எனக் ப்	 பின்னால்	 ங்கி	 எனக்
ன்னால்	 எ ந் 	 வி வாள்.	 ெபற் விட்டேதா 	 தன 	 கடைம	 ந் விட்ட

எனக்	க தாமல்	இன் ம்	என்ைனச்	 மந் 	ெகாண் தான்	இ க்கிறாள்.	 யமாக
இைரையத்	 ேத க்	 ெகாள்ளத்	 திறனற்ற	 பறைவயாகத்தான்	 நான்	 இன் ம்
இ க்கிேறன்.	க வைறயில்	 யி க் ம்	கட க் க்	 ட	இவ்வள 	க ைண
இ க் மா	என் 	ெதரியவில்ைல.
	
நான்	 ைகக் ழந்ைதயாக	 இ ந்தேபா 	 எப்ப 	 பார்த் க்	 ெகாண்டாேளா
அப்ப த்தான்	 இப்ேபா ம்	 பார்த் க்	 ெகாள்கிறாள்.	 நிைன கள்	 என்ைன
அைலக்கழிக் ம்	 ேபா 	 அவள 	 நிழலில்	 தான்	 இைளப்பா கிேறன்.	 நான்
ெவயிலில்	நடக் ம்	ேபாெதல்லாம்	நீ	தான்	 கிலாக	வந் 	நிழல்	த கிறாய்.	மைழ
ெபய் ம்	ேபா 	சி 	 றல்	 ட	என்	மீ 	விழா	வண்ணம்	ேசைலத்	தைலப்பால்	என்
தைலைய	 க்	 ெகாள்வாய்.	 நிைன 	 நதியில்	 நான்	 நீந்திக்	 ெகாண் க் ம்
ேபாெதல்லாம்	 நீ	கைரயில்	நின் 	ெகாண் 	என்ைன	வாெவன் 	அைழக்கிறாய்.
அவளின்	 ேபரன்ைப	 விவரிக்க	 நான்	 வார்த்ைதகளின்றி	 தவிக்கிேறன்.	 என
கன லைகக்	 ட	அவள்	 தான்	ஆள்கிறாள்.	 க ைண	 தான்	 மனிதனிடமி ந்
கட ைள	ேவ ப த் கிற .
	
என 	ஆ ள்	 ம்	வைர	என்னில்	எங்ேகா	ஒ 	 ைலயில்	நீ	வாழ்ந் 	
ெகாண் ப்பாய்.	நான்	ஒ வேன	உலகம்	என் 	வா ம்		உனக் 	நான்	என்ன	
ைகம்மா 	ெசய்யப்	ேபாகிேறன்.	வானம்	எந்தப்	பிரதிபலைன ம்	எதிர்பாராமல்	மைழ	
ெபாழிவ 	ேபால	என 	மகள்	உன 	பாசமைழயில்	இப்ேபா 	நைனந் 	
ெகாண் க்கிறாள்.	ெவ ம்	ேதாற்றப்	ெபாலிவில்	என்ன	உள்ள 	ஒப்பைன	
அைறயில்	எவ்வள 	ேநரம்	ெசலவிட்டா ம்	உன்ைனப்	ேபான்ற	அழ 	யா க் ம்	
வரா .	 ம்பக்	கப்பல்	ேபரைலகளால்	தள்ளா ம்	ேபாெதல்லாம்	எங்கைள	
தப்பிக்க	விட் விட் 	நீ	ஏன்	தண்ணீரில்	 ழ் கிறாய்.	வாழ்க்ைகச்	 சக்கரத்திற்
அச்சாணியாக	 நீ	இ ப்பதால்	தான்	இவ்வள 	ெதாைலைவக்	 கடக்க	 ந்த .
அம்மா	உன்	ேபரன்ைப	வர்ணிப்பதற் 	தமிழில்	வார்த்ைதகேள	கிைடயா .
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வாழ்க்ைக	 தன 	 ரகசியத்ைத	 யா க் ம்	 ெவளிக்காட்டா .	 நாைள	 என்ன
நடக் ெமன் 	யா க் ம்	ெதரியா .	 நம்	கண் ன்	இறப் 	 ேநரி ம்	 ேபா 	 ட
நம்ைம	 மரணம்	 ெந ங்கா 	 என்ேற	 நாம்	 நிைனக்கிேறாம்.	 மனிதன்	 பலைன
எதிர்பார்த்ேத	ெசயல்கைளச்	ெசய்கிறான்.	விதியின்	ைககள்	மனிதனின்	க த்ைத
ெநரிக்கிற .	 மறதி ம்,	 க்க ம்	 மனித க் 	 இல்ைலெயனில்	 வாழ்
நரகமாயி க் ம்.	வாழ்வில்	எப்ேபா ம்	வசந்தம்	 வீசிக்	ெகாண் க்கா .	 ன்
ேவைள	 உணவ ந்தினா ம்	 பசிெந ப்ைப	 அைணக்க	 வதில்ைல.	 மனிதன்
பரிதாபத்திற் ரிய	 ஒ 	 ஜீவன்.	 அவன 	 ஒ 	 எல்ைல	 மி கமாக ம்	 மற்ெறா
எல்ைல	 கட ளாக ம்	 உள்ள .	 அவன 	 சிந்தைனக்	 ட	 சிைறப்பட் த்தான்
கிடக்கிற .
	
அைண ம்	விளக் 	பிரகாசமாக	எரிவ 	ேபாலத்தான்	அவன 	வாழ் .	அவ க்
ஒ 	நம்பிக்ைக	தம்ைமவிட	உயர்ந்த	அைனத் ம்	தனக் 	ேமலாக	இ க் ெமன் .
அதனால்	தான்	இைறவன்	வானத்திலி ப்பார்	என்ெறண்ணி	அண்ணாந் 	பார்த்
இைறஞ் கிறான்.	 எவ்வள 	 ேபாரா ம்	 அவனால்	 வாழ்வின்	 இ ம் ச்
சட்டங்களிலி ந் 	 தன்ைன	 வி வித் க்	 ெகாள்ள	 யவில்ைல.	 அவன
மியில்	அவன்	அன்னியமாய்த்	 தான்	 இ க்கிறான்.	 மனிதன்	 கட ளிடமி ந்

ேவ ப வ 	 க ைணயினால்	 தான்.	 இயற்ைக	 அவைன	 ம யில்	 ைவத்
தாலாட் னா ம்	மனிதன்	அைமதியற்றவனானேவ	அைலந் 	ெகாண் க்கிறான்.
லன்கைள	 பாவக்	 காரியத் க் 	 ஒப் க்	 ெகா த் 	 மனிதன்	 ங்கிக்
கிடக்கிறான்.
	
உயிர்த்ெத ந்த	 இேய வின்	 கண்களில்	 மன்னிப்பின்	 ஒளி	 ெதரிந்த .	 அைதப்
பார்த் 	மனிதன்	ேபதலித் ப்	ேபானான்.	கட ள்	மனித க் 	 யரக்	ேகாப்ைபைய
பரிசளித்தார்.	 அதிலி க் ம்	 ம ைவக்	 த் 	 மனிதன்	 ேகட்பாரற் 	 வீதியில்
வி ந் 	 கிடக்கிறான்.	 ேபாலி கழ்ச்சியின்	 லம்	 சாத்தான்	 மனிதனிடமி ந்த
தனக்கான	காரியத்ைத	சாதித் க்	ெகாள்கிறான்.	வாழ்வின்	ேகாரப்பி யில்	சிக்கி



மனிதன்	 ைபத்தியமானான்.	 மரணத்தின்	 வ ைகைய	 ஆவேலா 	 எதிர்பார்த்
சவப்ெபட் க் 	 அ கிேலேய	 ெந நாட்கள்	 காத்தி க்கிறான்.	 ெவண்ணிறச்
சிற கைள	 உைடய	 மரணப்	 பறைவ	 மிையச்	 ற்றி	 வட்டமிட் க்
ெகாண் க்கிற .
	
அற்ப	 மனிதர்கள்	 தங்க க் ள்ளாகேவ	 அ த் க்	 ெகாண்டைதப்	 பார்த்
சாத்தான்	சிரித் க்	ெகாண் ந்தான்.	கட ளின்	அசரீரிைய	இவ் லகில்	ஏைழக்
கவிஞனால்	 மட் ேம	 ேகட்க	 ந்த .	 கட ளின்	 இ தி	 ஊர்வலத்தில்	 எந்த
மனிதனால்	 கலந் 	 ெகாள்ள	 ம்.	ஆதாமின்	 சந்ததியினரின்	அ ர க்
இைறவன்	 ெசவிெகா ப்பதில்ைல.	 வர்க்கத்திலி ந் 	 விரட்டப்பட்டவர்களின்
கனவில்	 ட	 இைறவன்	 ேதான் வதில்ைல.	 இவ் லகில்	 ம ஷ மாரேனா
உண்ைம ம்	மரித் விட்ட .
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கவைலயில்லாத	 மனிதன்	 ஒன் 	 இறந் விட்டான்	 இல்ைலெயனில்	 இன் ம்
பிறக்கவில்ைல.	 வாழ் ப்	 ெப ங்கடலின்	 அைலகள்	 தான்	 மனிதன்.	 ஆழ்கடலில்
ெபாக்கிஷம்	இ ப்ப 	 ெதரியாமல்	அைலகள்	 கைரையேய	 நா கிற .	இப்பரந்த
உலகில்	 கவிஞன்	 யரத்தின்	 வாரிசாக	 மட் ேம	 இ க்கிறான்.	 ஊரில்
க்கியத் வம்	 யா க் 	 ெகா க்கிறார்கள்	 என்றால்	 பணம்	 உள்ளவர்க க்ேக.

அறி ஜீவிகள்	 ட	 பணக்காரர்க க் ப்	 பின்னால்	 தான்	அணிவ க்கிறார்கள்.
அ ைமப்பட் க்கிற	 மனித க் த்தான்	 தந்திரத்தின்	அ ைம	 ெதரி ம்.	 ஒ
நபரின்	வங்கிக்	கணக்கில்	பலேகா 	இ க்கட் ம்	அதைனக்	ெகாண் 	ஒ நாள்

க்கத்ைத	அவரால்	விைலக் 	வாங்க	 மா.
	
கப்பைல	 கடலில்	 ெச த் வதற் 	 மா மியின்	 பங் 	 சிறி 	 கட ளின்	 பங்
ெபரி .	 அஸ்திரத்ைத	 பிரேயாகிக்க	 அவ்வள 	 ேயாசிப்பார்கள்	 அந்நாட்களில்
இப்ேபா 	 அப்ப யா.	 நிராகரிப்பின்	 வலி	 விஷம்	 ேதாய்த்த	 அம் 	 உடலின்	 மீ
ைதய்ப்பைத	 விடக்	 ெகா ைமயான .	 வாழ்வில்	 ஒ ைறேய ம்	 அன்பின்
கரங்கள்	உன்ைன	ஆரத்த விக்	ெகாண் க்கக்	 ம்.	உடலளவில்	ெசய்யப்படாத
தீங் களால்	பாவமில்ைல	என	மனிதன்	க கிறான்.	அவரவர்	பாைதைய	 யமாக
ேதர்ந்ெத க்க	வசதியாகத்தான்	பல	மதங்கள்	ேதான்றி ள்ள .	ஆன்மிக	வழியில்
ஞானப்பாைத	க ைமயான .	பக்திப்	பாைத	எளிைமயான .
	
இவற்ைற	ஏன்	உங்கள்		 ன்	ைவக்கிேறன்	என்றால்.	கஷ்டத்தில்	உழ கிேறன்	
காப்பாற் 	என	தங்கைள	கட ளிடம்	ஒப் க்	ெகா த்தால்	தீங் ேநராமல்	



அவர்கைளப்	பா காப்ப 	அவ ைடய	கடைம.	சரணைட ம்	ேபா 	 ைமைய	
இைறவன்	மீ 	இறக்கி	ைவத் 	வி கிறீர்கள்.	ஆண்டவனிடம்	பற் 	ைவக் ம்	
ேபா 	அங் 	நம்பிக்ைக	ேவைல	ெசய்ய	ஆரம்பித் வி கிற .	ராம	நாமத்தின்	
மீ 	ைவத்த	நம்பிக்ைகயால்	தான்	அ மனால்	கடல்	தாண்ட	 ந்த .	
பிரஹலாதன்	ைவத்த	நம்பிக்ைகயினால்	தான்	பிரம்மம்	 ைண	உைடத் க்	
ெகாண் 	காட்சி	தந்த .	கல்லான	அகலிைக	ராமன்	கால்	பட்ட ம்	
ெபண்ணாகவில்ைலயா.	திெரளபதியின்	அைசக்க	 யாத	நம்பிக்ைகதாேன	
அவள்	மானத்ைதக்	காத்த .	ஆத்மா	அழிவில்லாத 	என	அர்ஜுனைன	நம்பச்	
ெசய்வதற் 	அ ளப்பட்ட 	தாேன	கீைத.
	
வாழ்வின்	 ரல்	 எப்ேபா ம்	 மரணத்ைதப்	 பற்றிேய	 ேப கிற .	 சாமானிய க் ம்
சக்கரவர்த்திக் ம்	 ஒேர	 விதி	 தான்.	 அகந்ைத	 தான்	 மரணத்ைதக்
ெகா ைமயாக் கிற .	 நான்	 என்கிற	 அகந்ைத	 தான்	 கட ைள	 மைறத் க்
ெகாண் ள்ள .	 அந்த	 திைரச்சீைல	 விலகினால்	 ெதய்வத்தின்	 தரிசனம்
கிைடக் ம்.	 இைற	 சக்தி	 மனிதன்	 லமாக	 ெவளிப்ப கிற 	 ஒ வரிடம்	 அ

தலாக ம்	 இன்ெனா வரிடம்	 ைறவாக ம்	 காணப்ப வதற் 	 கர்மவிைன
காரணமாக	இ க்கலாம்.	அவதாரங்கள்	அைனத் ம்	மனிதன்	கட ள்	நிைலைய
அைடயலாம்	 என்ற	 நம்பிக்ைகைய	 ஏற்ப த் வதற் 	 ஏற்பட்டதாகேவ
ேதான் கிற .
	
வாழ் த்	 தீவில்	 மனிதஇனம்	 நிரந்தரமாக	 வசிக்க	 யா .	 அந்நிைலயில்
மனித க் 	 கலிடம்	த வதற் 	யார்	 ன்வ வார்கள்.	தனிைமயின்	ேமகம்	என்
மனவானில்	 இ யாக	 கிற .	 விதியின்	 ைககள்	 ஒ 	 பந்ைதப்	 ேபால
மனிதைன	 க்கி	 எறிந் 	 விைளயா கிற .	 கட ள்	 இல்லாத	 மைறவான
இடெமான்ைற	 யாரா ம்	 ேத க்	 கண் பி க்க	 யா .	 த்தரால்	 ட
ஞானக்கடலின்	 சி ளிையத்	 தான்	 விவரிக்க	 ந்த .	 சத்தியம்	 ஒன்ேற
கட ளிடம்	 நம்ைம	 ெகாண் 	 ெசல் ம்	 என்பேத	 இேய வின்	 ேபாதைனயாக
அைமந்த .	 ழந்ைதயிடம்	 அகப்பட் க்	 ெகாண்ட	 ெகா 	 ேபான் 	 தான்
இைறவனின்	ைககளில்	மனிதன்.
	
எஜமான்	 வி வாச ள்ள	 ேவைலக்காரர்களிடேம	 ெபா ப்ைப	 ஒப்பைடப்பான்.
ஒ வனிம்	 இ க் ம்	 ெசல்வேம	 மக்களில்	 நால்வைர	 அவன்பால்	 ஈர்க்கச்
ெசய்கிற .	 உண்ைமைய	 உணர்ந்தவர்கள்	 விவாதத்தில்	 பங்ேகற்க	 மாட்டார்கள்.
ஞானத்ைத	 விளக்க	 வார்த்ைதகள்	 ேபாதா .	 ெதய்வீக	 விளக்கின்	 ஒளி
லமாகேவ	 நாம்	 இந்த	 உலைகக்	 காண்கிேறாம்.	 சாத்தா க் 	 வாய்ப் 	 தராமல்

மனைதக்	 ேகாயிலாக	 ைவத் க்	 ெகாண்டால்	 இைறவன்	 வந் 	 ேய வான்.
மி டனான	 பிைணப்ைப	 அ த் க்	 ெகாள்ள	 மனிதர்களால்	 வதில்ைல.

கட ளின்	க ைணையப்	பற்றி	நாம்	சந்ேதகம்	ெகாள்ள	ேதைவயில்ைல	அவர்	தான்



மனித க் 	 மியில்	 அைடக்கலம்	 தந் ள்ளார்.	 மனிதனின்	 ேதைவகள்
அைனத்ைத ம்	 ஒ 	 தந்ைதையப்	 ேபால	 அவர்	 நிைறேவற் கிறார்.	 இப் மியில்
அன்ேப	 ஆட்சி	 ெசய்ய	 ேவண் ம்	 என	 கட ள்	 வி ம்பினார்.	 கட க் ள்ள
அதிகாரம்	 மனிதனின்	 கண்கைள	 உ த் கிற .	 மரணப் தி க் 	 விைடகாண
அவன்	இன் வைர	 யன் 	ெகாண் க்கிறான்.
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விதியின்	ைககளில்	மனிதன்	ஒ 	விைளயாட் ப்	ெபாம்ைம.	தன 	 யரத் க்
இந்த	 நாளிலாவ 	 வி தைல	 கிைடக்கட் ம்	 என் 	 எண்ணித்தான்
ப க்ைகயிலி ந் 	 எ கிறான்.	 எத்தைனேயா	 ெதய்வங்கள்	 இ ந் ம்	 எந்தக்
கட ம்	 அவ ைடய	 ைமையத்	 தாங்கிக்	 ெகாள்ள	 ன்வரவில்ைல.
வாழ்க்ைகயில்	 வசந்தம்	 மட் ேம	 வீசிக்ெகாண் க்கா 	 என் 	 அவன்
அறிவதில்ைல.	 கடலில்	 கால்நைனக்க	 அைலகள்	 ஓ ம்	 வைர	 காத்தி ப்ப
அறி ைடைமயா மா.	எவ்வள 	காலத்திற் 	ேமகங்களால்	 ரியைன	மைறத் க்
ெகாண் க்க	 ம்	 அதன்	 கிரணங்கள்	 மிைய	 வந்தைடந்ேத	 தீ ம்
இல்ைலயா?
	
ைகேயந் ம்	இடத்திற் க்	 கீேழ	 ைதயலி ப்பைத	பிச்ைசக்காரன்	அறிவதில்ைல.
வாழ்க்ைகயில்	தி ப்பம்	ஏற்ப ெமன் 	ஒவ்ெவா 	மனித ம்	கன 	காண்கிறான்.
தற்ேபாைதய	 நிைலயில்	 இ ள்	 ழ்ந்தி ந்தா ம்	 எதிர்காலத்தில்	 ெவளிச்சம்
வ ம்	 என் 	 தான்	 மனிதன்	 தவங்கிடக்கிறான்.	 ஏதாவெதா 	 நம்பிக்ைக
ேவண் யதாய்	 இ க்கிற 	 மனித க் 	 வாழ்க்ைகயில்	 நைடேபா வதற் .



ெவட் யான்	 ெசத்த	 பிணத்திலி ந் 	 ேகாணித் ணிைய	 உ விக்	 ெகாள்வைதப்
ேபால	வாழ்க்ைக	 மனிதனிடமி ந் 	 எல்லாவற்ைற ம்	 பி ங்கிக்	 ெகாண் 	 தான்
வி கிற .
	
மனிதர்கள்	 பிறக் ம்	 ேபா 	 கட ளாய்	 இ க்கிறார்கள்,	 வளர்ந்த ம்	 சாத்தான்
ஆகிவி கிறார்கள்.	 தான்	 நிைனத்த	 ஒன்ைற	 அைடவதற் 	 என்ன
ேவண் மானா ம்	 ெசய்யத்	 ணிகிறார்கள்.	 பகலில்	 ெபா ட்கைளக்	 காண
விளக் 	 ஏந்திச்	 ெசல்பவன்	 ட்டாள்	 அல்லவா.	 ெதய்வத்திடம்	 ெசல்வத்ைதத்
தவிர	 ேவெறன்ன	 ேகட்கிேறாம்.	 கப்பித்தானிடம்	 நம்பிக்ைக	 இல்ைலெயன்றால்
கப்பலில்	 பயணம்	 ெசய்ய	 மா.	 ஆட் மந்ைதையப்	 ேபால்	 அவர்	 பின்னால்
அணிவ க்கின்றீர்கேள	 நீங்கள்	 பின்பற்றிச்	 ெசல்பவர்	 உத்தமரா	 என்
உங்க க் த்	 ெதரி மா.	 ெபா ைமயாக	 நீங்கள்	 தட் னால்	 திறக்காத	 கத கள்
உண்டா.	நிச்சயமாக	சாேவாம்	என் 	ெதரிந்தி ந் ம்	சத்தியத்தின்	 பக்கம்	நிற்க
உங்களால்	 மா?
	
மாயா	 ஜாலம்	 காட் ம்	 ெசப்ப வித்ைதக்காரன்	 கட க் 	 நிகரானவனாக

மா.	 மாகடைல	 பார்க் ம்	 ேபாெதல்லாம்	 மனிதன்	 சி 	 	 என்
உணர கிறதா.	வாழ்வில்	 ழ்ந் ள்ள	 பனி	விலக	 மனதில்	ஞானச் ரியன்
உதிக்க	 ேவண் ம்.	 எந்த	 ெமாழியில்	 பிரார்த்தைனைய	 ஏெற த்தா ம்	 கட ள்
அைதக்	 ேகட் க்	 ெகாண் க்கிறார்.	 ேமய்ப்பன்	 பிரசங்கம்	 ெசய்வதற் 	 ஏன்
கல்வாரிமைலைய	 ேதர்ந்ெத த்தார்.	 ேவதைனப்ப பவர்க க் 	 காலம்	 நீண்
ெகாண்ேட	ெசல்கிற .
	
இந்த	 உலகில்	 கட ளால்	 ட	 ஏகாந்தமாய்	 இ க்க	 வதில்ைல.	 ேகாயிலில்
வீற்றி க் ம்	 ெதய்வத்திடம்	 ேவண் தல்கைள	 ஒப்பித்த	 பின்	 மனம்	 வாயிலில்
கழற்றிப்	 ேபாட்ட	 ெச ப்ைபத்	 ேத 	 ஓ கிற .	 பணத்ைத	 ட் 	 ைவக்காமல்	
ஆைசகைள	நிைறேவற்றிக்	ெகாள் ங்கள்	நாைளேய	மரணம்	உங்கள்	வீட் க்	
கதைவத்	தட்டலாம்.	இைர	ேதடத்தான்	பறைவக க் 	சிற கைள	
ெகா த்தி க்கிறான்	இைறவன்.	மரண	ெவள்ளத்தில்	 ழ்கப்	ேபா ம்	உலைகப்	
பற்றி	வ ணிக்க	என்ன	இ க்கிற .	இரகசியங்கைள	ெந ங்க	ெந ங்க		
தீப்பற்றிக்	ெகாள்கிற 	என 	உடல்.	இைறத்	 தர்க க் 	ெசாந்த	மண்ணில்	
கனம்	இ க்கா .	 விச்	சிைறயில்	அைடக்கப்பட் க் ம்	ைகதிகள்	தான்	
நாமைனவ ம்.
	
மியில்	நைடெப ம்	காரியங்கைளப்	பார்த்தால்	கட க் 	க ைணயில்ைல	

என்பைதேய	காட் கிற .	இ ண்ட	வாழ்வில்	ெவளிச்சம்	ெகா க் ம்	ஒேர	ஒ 	
விளக்ைக ம்	கட ள்	அைணத் வி கிறார்.	மனிதனின்	இ தி	நாளில்	கசப்பான	
நிைன கேள	மனதில்	வந் 	அைலேமா ம்.	சாத்தான்,	கட ள்	என்ற	



இ சக்திக க் 	இைடேய	சிக்கிக்	ெகாண் 	மனிதன்	ைபத்தியமாகிறான்.	
இரவின்	நிழைல	கைடசி	வைர	 ரியனால்	காண	 யவில்ைல.	ேதாலால்	
டப்பட்ட	ெவ ம்	 தான்	மனிதன்.	மனித	வாழ்க்ைகயில்	உண்ைமக் ம்,	

ெபாய்க் ம்		இைடேய	தரா த்	தட் 	ஊசலா க்	ெகாண் க்கிற .
	
பலவீனமான	 மனிதனின்	 மனைத	 ெகட்ட	 ஆத்மாக்கள்	 ஆக்கிரமித் க்
ெகாள்கின்றன.	 அப்பாவிகைள	 சித்ரவைத	 ெசய்வ 	 கட க் 	 உவப்பாக
இ க்கிற .	 மனிதனின்	 யற்சிகைளெயல்லாம்	 இயற்ைக	 ேதாற்க த்
வி கிற .	 ஆணவத்தால்	 ஆ பவர்கைளெயல்லாம்	 கட ள்
கண் ெகாள்ளாவிட்டா ம்	இயற்ைக	 கா 	வாங்கிேயத்	 தீ கிற .	 ஏமாளிகைள
ைகப்பாைவயாக்கி	 காரியத்ைத	 சாதித் க்	 ெகாள் ம்	 மனிதர்க ம்
இ க்கத்தான்	ெசய்கிறார்கள்.	கட ள்	தனக் 	ேவண்டப்பட்டவர்க க் 	ச ைக
காட்டலாம்.	 ஆனால்	 விதி	 ெவ நியானமான .	 மனிதர்கைள	 அ 	 ேபதம்
பிரிக்கா .	 அரச க் 	 என்ன	 ேநர்கிறேதா	 அ ேவ	 ஆண் க் ம்	 ேநர்கிற .
சத்தியத்ைதக்	காப்பாற்ற	 ணிபவர்கள்	எல்லா ேம	அவதாரங்கள்	தான்.
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கட ள்	மனிதனின்	மகத்தான	கண் பி ப் .	ஆதிசங்கரர்	உலகம்	மாைய	என்றார்.
அஞ்ஞானத்திலி ந் 	 பார்க் ம்	 ேபா 	 உலகம்	 மாைய	 தான்.	 ஞானிகளின்
கண்க க் 	இந்த	 உலகம்	 பிரம்மம்.	நாம்	இல்லாத	 ேபா 	 உலகம்	இ ந்த .	நாம்
இல்லா 	 ேபா ம்	 பின் ம்	 உலகம்	இயங்கிக்	 ெகாண் 	இ க் ம்.	 கட ைள	 நம்
உ வத்தில்	ெபா த்திப்	பார்ப்பேத	தவ .	எல்ைலக் ட்பட்ட	மனத்தினால்	கட ைள
அறிய	 மா	என்பேத	ேகள்விக் றி.
	
கட ளின்	 க வியாகத்தான்	 மனிதன்	 ெசயல்ப கிறான்.	 எந்தெவா 	 ெசயைலச்
ெசய்வதற் ம்	 மனித க் 	 வி ப்பார்வம்	 இ ந்தால்	 தான்	 ெசய்ய

ெமன்பதல்ல.	 அச்ெசயைலச்	 ெசய்வதற் 	 கட ள்	 பின்னாலி ந் 	 உந்தித்



தள் கிறார்.	 கட க் 	 ெபயர்	 ைவத் 	 நபராக்கிவி கிேறாம்.	 மனித
உடலிலி ந் 	 கட ள்	 ெசயல்ப வாரானால்	 வி ப் ெவ ப் க க்
ஆட்பட் ேபாவார்.	 கடலில்	 உயிர்வா ம்	 மீன்கள்	 கடைலப்	 பற்றி	 ஆராய்வ
ேபாலத்தான்	நாம்	உலகத்திலி ந் 	ெகாண் 	கட ைளப்	பற்றி	ேகட்ப .
	
கட ள்	 நீங்கள்	 எண்ணிக்ெகாண் ப்ப 	 ேபால	ஒ 	 நபரல்ல.	மனிதன்	 ேதான்றிய
காலத்திற் 	 ன்	 அவர்	 இங்ேக	 இ ந்தி ப்பார்.	 அப்ேபா 	 அவ க் 	 என்ன
உ வம்	இ ந்தி க் ம்.	கட க் 	அகந்ைத	கிைடயா 	அவ க் 	அந்நியமாய்
யா ம்	கிைடயா .	கட ள்	எதற் ம்	ெபா ப் 	ஏற்க	மாட்டார்.	ெந ப்ைப	ைவத்
விளக்ைக ம்	ஏற்றலாம்	வீட்ைட ம்	ெகா த்தலாம்.	அதற் 	ெந ப் 	ெபா ப்ேபற்க

யா .	காற்ைறேய	 உங்களால்	 சிைறப்ப த்த	 யாத	 ேபா 	கட ைள	ெபயர்
ைவத் 	 உட க் ள்	 அவைர	 எப்ப 	 சிைற	 ைவக்க	 ம்.	 இேய 	 தன்ைன
இைறமகன்	 எனப்	 பிரகடனப்ப த்திக்	 ெகாண்டார்.	 அவர்	 கட க் ம்
தனக் மிைடேயயான	 ஒ 	 வைர	 உைடத் விட்டார்.	 ஆனால்	 சாதாரண
மனிதர்கள்	 ஆலயங்க க் ச்	 ெசன் 	 வ வேதா 	 தன 	 கடைமகள்

ந் விட்டாதக்	க கிறார்கள்.
	
கட ைள	 ைவத் 	 மனிதன்	 விைளயாட் க்	 காட் கிறான்.	 மக்கைள	 அச்சப்பட
ைவத் 	அ ைமயாக் கிறான்.	 பிரச்சைனகைள	 நீங்கேள	 உ வாக்கிக்	ெகாண்
அைதத்	தீர்க்க	கட ைள	அைழக்கிறீர்கள்.	கட ள்	ஒ ேபா ம்	உங்க க் 	 ன்
தன்ைன	ெவளிப்ப த்திக்	ெகாள்ளேவ	மாட்டார்	 ஏெனனில்	அவர்	 உயிர்த்தன்ைம.
க வைறயிலி ந் 	 ெவளிவந்த	 எவ ம்	 கட ளாக	 இ க்க	 யா 	 என்ப
நிச்சயமாகிற .	 ஏெனன்றால்	 உடெல த்தால்	 அகங்காரம்	 அங்ேக	 எ கிற .
உயிர்த்தன்ைம	உங்கைளப்	பற்றி	கவைல	ெகாள்ளா .	நீங்கள்	இல்லாமல்	ேபானா ம்
அதன்	 இ ப் 	 இங்ேக	 இ ந் 	 ெகாண் தான்	 இ க் ம்.	 யா ேம	 இல்லாத
நிைலயில்	 ஒ வன்	 தன்ைன	 ஆண்	 என் 	 உணர்ந் 	 ெகாள்வ
சாத்தியமில்லாத .
	

ைம	 தன்ைன	 எல்ைலக் 	 உட்பட்டதாக	 ஆக்கிக்	 ெகாள்ளா .	 எல்ைலக்
உட்பட்டதானால்	 அ 	 உயிர்த்தன்ைமயாக	 இ க்க	 யா .	 இந்த	 மனம்	 தான்
உலகக்	 காட்சிகைள	 கண் ன்	 விரியச்	 ெசய்கிற .	 ஆன்மா க் ம்
உயிர்த்தன்ைமக் ம்	 இைடேய	 மனம்	 தான்	 திைரயாக	 யி க்கிற .	 அழ
அசிங்கம்	என் 	கட ள்	ேபதப்ப த் வதில்ைல.	மனிதேன	பிரித் 	ைவக்கிறான்.
நல்ல 	 ெகட்ட 	 பற்றி	 ைம	 உங்க க் 	 பாடம்	 எ க்கா .	 மனிதனின்
உள் ணர்விற் 	உயிர்த்தன்ைமயின்	ஒளி	ெகாஞ்சம்	ப கிற .
	

ைம	 தீர்ப் 	 வழங்கா 	 தான்.	 அதற்காக	 என்ன	 ேவண் மானா ம்	 ெசய்
ெகாள்ளலாம்	 இந்தப்	 மியில்	 என் 	 அர்த்தப்ப த்திக்	 ெகாள்ளக்	 டா .



ஆத்மா க் 	 அழிவில்ைல	 என் 	 ெசால்லிக்	 ெகாண் 	 உடைலக்	 ெகால்வைத
நியாயப்ப த்த	 யா .	 உயிர்த்தன்ைமயின்	 ஒவ்ெவான்ைற ம்	 ெதரிந்
ெகாள் ம்	மனிதன்	கட ளாகலாம்.	ஆனால்	அ 	ஒ ேபா ம்	நடக்கா .	கட ள்
மனிதனாய்	இ ந்தால்	ஏதாவெதான்ைற	பயன்ப த்தி	அவைர	வசியம்	ெசய் விட
ஏ வாகிற .	 அவன்	 எல்ைலயில்லாதவன்	 எ ம்ேபா 	 உங்கள்	 சாமர்த்தியம்
அவனிடம்	 எ படா .	 ேபராைசக்	 ெகாண்ட	 ச கம்	 ஊழைலகத்	 தான்
பிரசவிக்கிற .
	
ஒ க்கமற்ற	 ச தாயம்	 சடங் க க் ப்	 பின்னால்	 தன்ைன	 மைறத் க்
ெகாள்கிற .	 பாவகாரியங்க க் 	 பயந் 	 ந ங்காதீர்கள்	 என்பேத	அதன்	 ேவத
வாக்காக	உள்ள .	அன்ைப	நீங்கள்	உங்கள்	மனத்தில்	விைதத்தால்	 ைம	அைத
மண்ைணப்	பிளந் 	ெகாண் 	வளர	வழிவைக	ெசய் ம்.	அ வ ப் மிக்க	ஒன்ைற
நீங்கள்	 ஒ க்கித்தள் ம்	 ேபா ,	 அழ 	 தன்ைன	 உங்களிடம்	 ெவளிப்ப த்திக்
ெகாள்ளத்	 தயங் கிற .	 மனிதனாக	 இ க்க	 யற்சி	 ெசய் ம்	 யாவ ம்
அன் க் ம்	 ெவ ப் க் ம்	 மத்தியில்	 ஊசலா த்தான்	 ஆகேவண் ம்.	 அன்பின்
ந மணத்ைத	 நீங்கள்	 கர்ந்தால்	 கட ளின்	 தரிசனம்	 ேதைவயி க்கா .
கட ளின்	 கிரணங்கள்	 லம்	 உங்கள்	 இதயம்	 மலர்வதற் 	 வாய்ப்பளி ங்கள்.
வாழ்க்ைக	இ ண்ட	இர தான்	வி யல்	சமீபமாய்	இ க்கிற 	 ைம	அதைன
ெவளிப்ப த்த	உங்களிடம்	ேவண் வ 	சிரத்ைதைய	மட் ேம.
	
நியாயத்தீர்ப் 	 நாளில்	கட ள்	 ேதான் வார்	 என்ப 	 நம்பிக்ைகதான்.	 பாவிகைள
நியாயந்	 தீர்க்க	 கட ள்	 அவர்கள்	 ன்	 ேதான்றததான்	 ேவண் மா.	 நம்
வாழ்க்ைகயின்	அர்த்தம்	 ஏன்	 கட ைள	அைடதலாக	இ க்கக்	 டா .	இறந்த
பிற 	மதச்சடங் களின்ப தான்	அைழத் ச்	ெசல்லப்ப வீர்கள்.	அங்ேக	 நீங்கள்
கட ைளக்	 காண	 யா 	 யா .	 ஏெனன்றால்	 மதம்	 இ க் ம்	 இடத்தில்
கட ள்	 இ க்க	 மாட்டார்.	 மனிதன்	 பின்பற் ம்	 ஒவ்ெவா 	 மத ம்
கிண ேபான்ற 	 தான்.	 கிணற் 	 நீ ம்	அ யாழத்தில்	 ெசல் ம்	 கட ைடயேத.
இந்தக்	 கிணற் நீர்	 அ யாழத்தில்	 ெசன் 	 கடைல	 அைடகிறதல்லவா	 நீங்கள்
அங் 	 ெசல்ல	 ேவண் ம்.	 எவ்வள 	 நாட்கள்	அைலயாய்	இ ப்பீர்கள்	 சலனமற்ற
கடலாகிவி ங்கள்.	 கடலில்	 இ க் ம்	 ேபா 	 நீங்கள்	 கட ைளப்	 பற்றி	 ேகள்வி
எ ப்ப	மாட் ர்கள்.
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பிரார்த்தைன	 உைரயாடல்	 ஆக யா .	 பிரார்த்தைனயில்	 பக்தன்	 ேப கிறான்
கட ள்	ேப வதில்ைல.	ெபா ளற்ற	வாழ்க்ைகயில்	மனித க் 	பி மானமளிப்பேத
பிரார்த்தைனதான்.	 பிரார்த்தைன	 என்ப 	 நல்லதற் 	 நன்றி	 ம்	 விதமாக ம்
ெகட்டதிலி ந் 	 நம்ைம	 பா காக்க	 ேவண் 	 ைறயி வதாக ம்	 இ க்க
ேவண் ம்.	பிரார்த்தைனயில்	கட ள்	ெமளனமாக	இ க்கிறார்.	அதற்காக	அவன்
பிரார்த்தைனைய	 ெசவிம க்கவில்ைல	 என் 	 அர்த்தமில்ைல.	 பிரார்த்தைனயின்
ேபா 	பக்தன்வி ம்	கண்ணீர்	அவன்	பாவங்கைளக்	க கிற .
	
இந்த	உலகில்	பிரார்த்தைன	நடக்காத	ேநரேம	கிைடயா .	கட ளின்	பைடப் 	
ரணமானைவ	இல்ைல	என்பதால்	பிரார்த்தைனயின்	 லம்	நம 	கஷ்டங்கைள	

அவ க் த்	ெதரியப்ப த்த	ேவண் யி க்கிற .	கட க் 	ேவ பல	ேவைலகள்	
இ க்கலாம்.	ஆனால்	பரேதவைதகள்	இந்த	ேவைலைய	கண் ம்	க த் மாக	
ெசய் 	ெகாண் க்கின்றன.	வார்த்ைதகளால்	எந்த	அள 	ெவளிப்ப த்த	

ம்	உங்கள்	 யரத்ைத.	ேதவாலய	வாசலில்	நீங்கள்	கால்	ைவக் ம்	ேபாேத	
உங்கள்	சரித்திரம்	 வைத ம்	அவர்	ெதரிந் 	ெகாள்கிறார்.	நீங்கள்	 ைழ ம்	
ேபா ம்	கட ள்	ெமளனமாயி ந்தார்.	நீங்கள்	உங்கள்	பிரார்த்தைன	ஏெற த்த	
பின் ம்	அவர்	ெமளனத்ைதக்	கைடபி த்தார்	என்றால்		அதற் 		என்ன	அர்த்தம்.
	
பிரார்த்தைனயின்	 ேபா 	 உங்கள்	அகந்ைத	கைரகிற 	கட ளின்	அ ள்	 உங்கள்
மீ 	 இறங்க	 அ 	 வாய்ப்பிைன	 ஏற்ப த்திக்	 ெகா க்கிற .	 அன்ேப	 கட ள்
என்றால்	 அவர்	 மனிதர்கள்ப ம்	 அவஸ்ைதைய	 நியாயப்ப த்தி	 ேபச	 மாட்டார்.
கட க் த்	 ெதரி ம்	 உங்கள்	 ேதாள்	 மீ 	 ைமைய	 மத்தினால்	 நீங்கள்
இைளப்பாற	 இடம்	 ேத வீர்கள்	 என் .	 ன்பப்ப ம்	 ேபா 	 மனம்	 விழித் க்
ெகாள்கிற .	அ 	கட டனான	ெதாடர்ைப	ஏற்ப த்திக்	ெகாள்ள	 ய கிற .
கஷ்டங்கள்	 நாம்	 ேமற்ெகாண்ட	 கள்	அைனத்ைத ம்	 ம பரிசீலைன	ெசய்ய
ைவக்கிற .	 நாம்	கடந் 	வந்த	 பாைதைய	தி ம்பிப்	 பார்க்க	 நல்வாய்ப்பாக	அ
அைமகிற .
	
அஞ்ஞானத்தில்	 ழ்கி ள்ள	ெப ம்பாலான	மக்களிடமி ந் 	ஒ 	சிலைரத்தான்
கட ள்	தட் 	எ ப் கிறார்.	பிறப் 	இறப் 	 ழற்சியிலி ந் 	வி படேவண் ெமன்ற
ேவட்ைகையத்	 ண் கிறார்.	 பணம்	 மிதமிஞ்சி	 இ ந்தால்	 அவர்கள்
ேதவாலயத்தின்	பக்கம்	தைலைவத் க்	 ட	ப க்க	மாட்டார்கள்.	வாழ்க்ைகயின்
அர்த்தத்ைத	 அதிரகசியமாக	 தன் ள்	 ைதத் 	 ைவத்தி க்கிறார்	 கட ள்.
கட ைளக்	 காட் கிேறன்	 என் 	 ெசால்பவர்களிடம்	 ஏமாந் 	 ேபாக	 ேவண்டாம்.
பிரார்த்தைன	 லம்	 நீங்கள்	 தட் ம்	 ேபா 	 அந்தக்	 கத 	 திறந் 	 கட ளின்
தரிசனத்ைதக்	காண்பீர்கள்.
	
ஒ 	 மனிதனின்	இதயத்தில்	அன்ைப	 பிரேவசிக்கச்	ெசய்ய	ஆயிரம்	ஆண் கள்



ஆ ெமன்றால்	 அைத ம்	 ெபா ைம டன்	 ெசய் 	 ப்பார்	 கட ள்.	 ெவ ம்
சடங் 	 ேபால	 பிரார்த்தைன	 ெசய்யக்	 டா 	 கட ள்	 ெசவிம ப்பார்	 என்ற
உள் ணர் டன்	 பிரார்த்தைனைய	ஏெற க்க	 ேவண் ம்.	வாழ்க்ைகைய	 நன்றாக
அ பவிப்பவர்கள்	 கட ள்	 நமக் 	 அளித்தார்	 என்ற	 நன்றி ணர் டன்	 இ க்க
மாட்டார்கள்.	 வாழ்க்ைகேய	 ஒ வ க் 	 பிரார்த்தைன	 ஆ ம்	 ேபா 	 அவன்
ெமளனமாய்	இ க்க	அவன்	வழிேய	கட ள்	ேபச	ஆரம்பிக்கிறார்.
	
வாழ்க்ைகயின்	நிச்சயமற்றத்	தன்ைமைய	நாம்	உண ம்	ேபா 	நமக் 	இன்ெனா
வாசல்	 திறக்கிற .	 வற் த்திப்	 ெபறலாம்	 என்ற	 நிைனப் 	 மனித க்
வரக் டா .	 பணிவன் டன்	 பிரார்த்தைனைய	 ஏெற த்தால்	 ேதவன்
ெசவிம ப்பார்.	 எ 	 நமக் 	 நன்ைம	 த ேமா	 அவற்ைற	 மட் ம்	 கட ள்
நமக்களிப்பார்	 என்ற	 ரிதல்	 ேவண் ம்.	 என 	 வி ப்பத்ைத	 உங்கள்	 ன்
ைவக்கிேறன்	 எ ம்	 ேபா 	 இ தி	 ெவ க் ம்	 அதிகாரத்ைத	 கட ளிடம்
ஒப்பைடத் வி கிறீர்கள்.	 மனிதனால்	 உ வாக்கப்பட்டைத	 விட் வி ங்கள்
இயற்ைகேயா 	ேப ங்கள்	அ 	உங்க க் 	கண் ப்பாக	கட ைளக்	காட் ம்.
	
பிரார்த்தைன	 மனித க் ம்	 கட க் ம	 இைடேய ள்ள	 பாலமாக
ெசயல்ப கிற .	 அ ள்	 காற் 	 வீசிக்	 ெகாண் தான்	 உள்ள 	 நீங்கள்	 தான்
பாய்மரத்ைத	விரிக்க	ேவண் ம்.	அன்பானவர்களின்	கண்களில்	க ைண	நிரம்பி
இ க் ம்.	 பிரார்த்தைனைய	 மனித	 லம்	 இழந் விடக் டா 	 ஏெனனில்
கட ளின்	அ ள்	கிரணங்கள்	அதன்	வழியாகேவ	பாய்கிற .	கட ள்	மீ 	 ற்றம்
மத்தாதீர்கள்	 நம்	 மனத்தில்	 என்ன	 உள்ளேதா	 அ ேவ	 ெவளியில்

ெவளிப்ப கிற .
	
னிதமான	 எந்த	 ஒன்ைற ம்	 மனிதன்	 வணங்க	 ேவண் ெமன் தான்	 கட ள்
வி ப்பப்ப கிறார்.	சத்தியத் க் 	பிரதி பகாரமாக	சி ைவைய	ஏற் க்	ெகாண்ட
இேய 	 தான்	 சீடர்களின்	 கால்கைள	 னிதநீரால்	 க கிறார்.	 வாழ்க்ைகக்
கடைலக்	 கடக்க	 உத ம்	 இந்த	 உடலாகிய	 பட க் 	 என்ன	 ேந ேமா	 என்ற
அச்சத்ைத	 இைறவனிடம்	 ஒப்பிவித் வி ங்கள்.	 வாழ்க்ைக	 ரயில்	 பயணம்
ேபான்ற 	 உங்கள்	 ைமகைள	இன் ம்	தைலயில்	 மக்காதீர்கள்.	 நியாயத்தீர்ப்
நாளில்	 ேதவ க் 	 ெகா ப்பதற் 	 பாவ	 ட்ைடைய	 மந் 	 வராதீர்கள்.
உயிர்த்ெத ந்த	 இேய 	 ெவள்ளிக்	 கா க்காக	 காட் க்	 ெகா த்த	 தாஸுக்
பாவமன்னிப் 	 வழங்கியி ப்பார்.	 நான்	 கட ள்	 என் 	 ெசால்பவன்	 எவ ம்
கண் ப்பாக	சாத்தானாகத்தான்	இ ப்பான்	என்பைத	மறக்காதீர்கள்.
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இயற்ைக	 பாம்பாக	இ க்கிற 	 ெகாஞ்சம்	 ெகாஞ்சமாக	 நம்ைம	 வி ங்கி	 ஏப்பம்
வி கிற .	 உலக	 அழிைவ	 ன்னிட் 	 பரப்பப்ப ம்	 வதந்திகள்	 இன்றள ம்
ைறந்தபா ல்ைல.	ஆனால்	ஒவ்ெவா 	மனிதைனப்	ெபா த்தவைர	அவனளவில்

உலகம்	அழிந் 	 தாேன	 ேபாகிற .	 மரணம்	இைதத்	 தாேன	ஆதிகாலம்	 ெதாட்
நிகழ்த்தி	 வ கிற .	 சாைவ	 மறப்பதற் த்	 தாேன	 மனிதன்	 ஆைச	 வைலயில்
வி ந் 	 கிடக்கிறான்.	 மரண	 சர்ப்பம்	 பிறந்ததிலி ந் 	 அவைனத்	 ெதாடர்ந்
ெகாண் 	தாேன	வ கிற .	உடைல	கடன்	ெகா த்த	கட க் 	அைத	தி ப்பிக்
எ த் க்	ெகாள்ள	உரிைமயில்ைலயா?
	
மரணவிதி	 இவ் லகில்	 இயங் வதால்	 தாேன	 அவ்வப்ேபா 	 அவதாரங்கள்
நிகழ்கிற .	 கைடத்ேதற்ற	 வந்தவர்கைள	 கல்லால்	 அ த் 	 விரட் யவர்களின்
சந்ததிகள்	 தாேன	 இவர்கள்.	 மரணத்தின்	 நிழல்	 நம்மீ 	 கவி ம்	 ேபா 	 மனம்
உண்ைம	ேபச	விைழகிறதல்லவா?	வானத் 	சந்திரன்	எத்தைன	சாம்ராஜ்யங்கைள,
சக்கரவர்த்திகைள,	 ேபரழகிகைளக்	 கண் க் ம்.	 பலேகா 	 ேபர்கைள	 உண்
ெசரித்த	 வயிறல்லேவா	 மண் க் .	 சாம்பைல	 நதியில்	 கைரக் ம்	 ேபா 	 ட
ேதான் கிறதா?	இவ் லக	வாழ்க்ைக	நிைலயற்ற 	என் !
	
கட ளின்	 கி ைப	 ேவண் ெமன்றால்	 அவன 	 பைடப்பான	 சகமனிதர்கைள
ேநசிக்க	 ேவண் மல்லவா?	 பாவிகைள	 இரட்சிக்கத்தான்	 வந்தார்	 இேய ,
அதற்காக	 பாவக்கணக்கிைன	 ெதாடர்ந் 	 ெகாண் ந்தால்	 மீட்
சாத்தியமா மா?	கட ளின்	 ரல்	எல்லா	மனித க் ள் ம்	 ேகட் க்	ெகாண்
தான்	இ க்கிற ,	ஆனால்	அவன்	சாத்தா க்ேக	ஏவல்	 ரிகிறான்.	சா 	நம்ைம
அைழக் ம்	ேபா 	நான்	வரமாட்ேடெனன் 	ெசாந்த	பந்தங்கைள	காரணம்	காட்ட

மா?
	
மரண	ெவள்ளம்	கடந் 	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிற .	அ 	ஒ நா ம்	மனிதர்கைள
தரம்பிரித் 	 பார்த்ததில்ைல.	விதி	 ெவ 	 நியாயமாக	 நடந் 	 ெகாள்கிற .	 உலக
நாடக	ேமைடயில்	தனக் 	ெகா க்கப்பட்ட	பாத்திரத்ைத	கைலந் 	பயணத்ைதத்
ெதாடர்வேத	 மரணம்.	 நான்	 ராஜா	 ேவடமிட்ேடன்	 எனக் 	 கட க் 	 அ கில்
இடம்	 ெகா க்க	 ேவண் ெமன்றால்	 மா?	 கட ள்	 தனக் ப்



பிரியமானவர்களாக	 யாைர ம்	 க வதில்ைல.	 அ த்தால்	 ெசத் வி கிறேத
ெகா 	அைதவிட	நாெமான் ம்	ேமலானவர்கள்	அல்ல.
	
அற்ப க்களான	 நாம்	 பிறைரவிட	 நாம்	 உயர்ந்தவர்	 என் ம்,	 நா ,ெமாழி,இனம்
என் 	 நம்ைம	 நாேம	 பிரித் 	 ைவத்தி க்கிேறாம்.	 மரணத்ைத	 ெபா த்தவைர
மர்மத்தின்	 ச்ைச	மனிதனால்	எந்நா ம்	அவிழ்க்க	இயலா .	 ளத்தில்	நீந் ம்
மீன்	 தன்ைனக்	 கட ள்	 என் 	 எண்ணிக்	 ெகாண்டால்	 நாம்	 என்ன	 ெசய்வ .
நடந்ேதற	 ேவண் ய	 ஒன்ைற	 நி த்த	 மனிதன்	 படாதபா ப கிறான்,	 ஆனால்
மனிதனின்	 யற்சிகள்	 அைனத் ம்	 ேதால்வியிேலேய	 கிற .	 வான
மண்டலத்ைத	 ஆரா ம்	 அவனால்	 கட ளின்	 நிழைலக் ட	 ெந ங்க	 யா .
இல்ைல	 என்பவர்கள்	 ேதட க் 	 ற் ப் ள்ளி	 ைவத் வி கிறார்கள்,	 உண்
என்பவர்கள்	 தான்	 விசாலமான	 வானத்ைத	 அளந் 	 பார்க்க	 விைழகிறார்கள்.
மரண	ஆற் 	 ெவள்ளத்தில்	 மனிதர்கள்	 வ க்கட்டாயமாக	 தள்ளப்ப கிறார்கள்.
கைர	ேசர்ந்தவரகள்	யாெரன் 	கட க் 	மட் ம்	தான்	ெதரி ம்.
	
வசந்தத்திற் 	தயாரா ம்	மரம்	 ச கைள	 உதிர்க்கத்தான்	ெசய் ம்,	அதற்காக
மரம்	அ கிறதா	என்ன?	 மிக் 	வ ைகதர	நமக் 	வாய்ப் 	வழங்கப்பட் ள்ள .
சத்தியத்ைதக்	 கைடப்பி ப்பதால்	 நம்ைம	 மக்கள்	 கல்வீசித் ரத் வார்கள்
என்றால்,	 தப்பித் 	 ஓடாதீர்கள்	 மீண் ம்	 உயிர்த்ெத ந்த	 இேய ைவ
நிைனத் க்ெகாண் 	அவர்கைள	ெந ங் ங்கள்!
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ைமதானத்தில்	உைதப ம்	பந்தாய்	தான்	மனித	வாழ்க்ைக	இ க்கிற .	இத்தைன
ேவதைனகைளத்	தாங்கிக்	ெகாண் 	எதற்காக	வாழ	 ேவண் ம்	என்ற	எண்ணம்
சில	 ேவைளகளில்	 மனித	 மனத்தில்	 எழத்தான்	 ெசய்கிற .	 கவைலைய	 மறக்க
ம ைவ	 நா 	 ஓடேவண் ய	 நிர்ப்பந்தம்	 ஏற்ப கிற .	 மனதிற் ம்	 அங் சம்
ேதைவயாய்	இ க்கிற .	இல்ைலெயன்றால்	மதம்	பி த் 	தன்னிைல	தவறிவி ம்
வாய்ப் 	இ க்கிற .	மனிதனின்	 யநலம்	தான்	வாழ்க்ைகைய	நரகமாக் கிற .
	
கண் பி ப் கள்	 றவசதிகைள	 ேமம்ப த்த	 உத கிறேத	 தவிர	 மனத்ைத
ேமம்ப த்த	 சி 	 அளவி ம்	 உதவவில்ைல.	 மனம்	 தீய	 எண்ணங்களின்
டாரமாக ம்,	 ேபய்களின்	 வசிப்பிடமாக ம்	 இ க்கிற .	 ெபளதிக	 உலகில்

மனதின்	 க வியாகேவ	 உடல்	 இ க்கின்ற .	 மனிதனின்	 அகந்ைததான்	 மனம்.
மனம்	 நசி ம்	 ேபா தான்	 இைறக்	 காட்சிகள்	 ேதான்றத்	 வங் ம்.	 கட ளின்
எண்ணத்தின்	 பிரதிபலிப்ேப	 இவ் லகம்.	 மனித	 எண்ணத்தின்	 பிரதிபலிப்ேப
கண் பி ப் கள்.
	
ஒ வர்	 தன 	 மனதால்	 இன்ெனா வ ைடய	 மனதில்	 ஒர்	 எண்ணத்ைத
உ வாக் வ 	சாத்தியம்	தான்.	கட ள்	தான்	இப்பணிையச்	ெசய் 	வ கிறார்.
அவ ைடய	 ேபரண்ட	 மனம்	 தான்	 மனித ைடய	 மனதில்	 எண்ணத்ைத	 எழச்
ெசய்கிற .	 கட ள்	 தன 	 இந்த	 அற் தசக்திைய	 சில	 நபர்க க் 	 வரமாக
அ கிறார்.	 ஆனால்	 அவர்கள்	 இந்த	 மாயவித்ைதைய	 மனிதர்கள்	 மீ
பிரேயாகப்ப த் வதில்ைல.	 அவர்கைள	 ஞானிகள்	 என்கிேறாம்.	 அவர்கள்
இச்ைசக் 	 அப்பாற்பட் 	 இ க்கிறார்கள்.	 கட ைள	 அைடவேத	 அவர்களின்
றிக்ேகாளாக	 இ க்கிற .	 எதிரிகளின்	 சாம்ராஜ்யத்தில்	 ஒற்றர்கள்	 ேவ

பார்ப்பைதப்	 ேபால	சாத்தான்	தன 	 பிரதிநிதிகள்	 லம்	கட ளின்	ஆ ைகக்
உட்பட்ட	 மியில்	தன 	ைகவரிைசைய	காட் 	வ கிறான்.
	
தனக் 	ஆட்பட்ட	மனத்ைத	ெபாம்ைமயாக	ஆட் விப்ப 	சாத்தா க் 	ைகவந்த
கைல.	 கட ைள	 நா ம்	 மனம்	 ேகாயிலாக ம்,	 சாத்தாைன	 நா ம்	 மனம்
ைகயாக ம்	 இ க்கிற .	 சாத்தான்	 மனிதைன	 ேகடயமாகப்	 பயன்ப த்தி

கட ளிடம்	 ேமா கிறான்.	ஒ 	 ெபண்ைணக்	 கண்ட ம்	 காதல்	 ேதான் மாயின்,



கட ள்	 ெஜயிக்கிறார்.	 காமம்	 எ மாயின்	 சாத்தான்	 சிரிக்கிறான்.	 மனிதன்
தி ந் வதற் 	 வாய்ப்பளிக்கேவ	 கட ள்	 வி ம் கிறார்.	 மனிதன்	 மீ 	 தன
ஆ ைமைய	 ெச த்தி,	 அவைன	 ைகப்பாைவயாக	 மாற்றேவ	 சாத்தான்
வி ம் கிறான்.
	
ற்றவாளிகளின்	 டாரமாக	 சாத்தான்	 இந்த	 உலகத்ைத	 மாற்றி

ைவத்தி க்கிறான்.	 லன்கைள	 ேவட்ைடயாட	 விட் விட் 	 ேவ க்ைகப்
பார்த்ேதாமானால்,	அந்திம	காலம்	ேவதைன	மி ந்ததாக	இ க் ம்.	சாத்தானின்
ரைல	ம தலிக் ம்	ேபா தான்,	மனிதனின்	ெமய்யான	வாழ் 	ெதாடங் கிற .

ஞானத்தந்ைதயான	 கட ள்	 தன 	 மாரைன	 ஒ க்கா ம்	 ைகவி வதில்ைல.
உலகத்தின்	பாரத்ைத	அவர்	 மந்தா ம்	தன 	பைடப் 	 ரணத் வம்	ெப ெமன்
அவர்	ெவ காலமாக	காத்தி க்கிறார்.
	
ஆ க் 	 கட ைளக்	 காண்பதற் 	தைடயாக	 ெபண்	இ க்கிறாள்.	அவள்தான்
தா ம்,	 காதலி ம்.	 தாய்	 தன 	 மகன்	 கட ைளக்	 காண	 தாேம	 தைடயாக
இ ப்பைத	 உணர்ந் 	 நகர்ந் 	 ெகாள்கிறாள்.	 காதலிக் 	 விலகிக்	 ெகாள்ள
வி ப்பமில்ைல,	விலகினால்	தன்	 கட் ப்பாட் க் 	 உட்பட	தயங் வான்,	தன்ைன
அலட்சியப்ப த்தி,	தான்	கிழித்த	ெலட் மணக்	ேகாட்ைட	தாண் வி வான்	என்ற
பயம்	அவ க் .
	
எந்த	 உடைல	 ேபணிப்	 பா காக்கிேறாேமா	அந்த	 உடல்	 இ தியில்	 தீயிக் 	 தான்
இைரயாகப்	 ேபாகிற .	 அழ 	 அழ 	 என் 	 எைதக்	 ெகாண்டா கிறார்கள்
மனிதர்கள்,	 திைய ம்,	எ ம்ைப ம்	ேபார்த்தி ள்ள	ேதாைலத்தாேன.	உறக்கம்
ஆ தல்	அளிக்கிற .	 வி யல்	 ேவதைனயாற்றில்	 நீந்த	 வாெவன	அைழக்கிற .
அன் 	உங்கைளப்	 னிதப்ப த் ம்,	கட ைள	உங்கைள	ேநாக்கி	அைழத் 	வ ம்.
ெவ ப் 	 உங்கைள	 மி கமாக் ம்.	 இறந்த	 பிற ம்	 மனம்	 சாந்தியைடயாமல்
இன்ெனா 	உடல்	ேத 	உங்கைள	அைலயைவக் ம்.
	
இேதா	வானிலி ந் 	ெபய் ம்	மைழ	மனிதர்கைளப்	 னிதப்ப த் ம்.	இதன்	 லம்
கட ளின்	 க ைண	 ெவளிப்ப கிறதல்லவா?	 எல்லா	 கத கைள ம்,
ஜன்னல்கைள ம்	 நீ	 சார்த்திவிட்டா ம்,	 கட ளின்	 கண்கள்	 மட் ம்	 உன்ைன
கவனித் க்	ெகாண் க் ம்.
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கட ள்	 க ைணேய	 வ வானவராக	 இ க்கிறார்.	 மனிதர்க க் 	 ஞானத்
தந்ைதயாக	விளங் ம்	அவர்,	அதற்காக	பிரதிபலைன	எதிர்பார்த் 	ஏங்கவில்ைல
அவர்.	அதற் 	ஈடாக	அன் 	ஒன்ைறேய	உங்களிடமி ந் 	எதிர்பார்க்கிறார்.	கட ள்
ல்	 தைழப்பதற் 	 மைழைய	 அ ப் கிறார்.	 மனிதர்க க் 	 அதைனவிட
ேமலானவற்ைற	 அவர்	 ெசய்வார்.	 ஒ 	 மதத்திற் ரிய	 கட ளல்ல	 அவர்.
மனிதர்க க்கான	 கட ள்.	 ேபதத்ைத	 ஏற்ப த்தி	 நீங்கள்	 ேமாதிக்	 ெகாள்வைத
ேவ க்ைகப்	 பார்க் ம்	 கட ளல்ல	 அவர்.	 உங்களின்	 அன்ைனைய	 விட	 அன்
மி ந்தவர்.
	
கட ளின்	 வாசற்கத 	 எப்ேபாதாவ 	 தட்டப்ப ம்	 ேபா 	 வியந் 	 ேபாகிறார்.
ைகவிடப்பட்ட	 உலகில்	 கட ைளத்	 ேத வ 	 யாெரன் .	 இயற்ைக	 கட ளின்
ஆ ைமக் 	 உட்பட்டதா	 என்றால்,	 ஆம்	 என் ம்	 றலாம்	 இல்ைலெயன் ம்
றலாம்.	 இந்தப்	 விசாலமான	 மியில்	 மனிதக்கட ம்,	 இயற்ைகயின்

அதிபதி ம்	 ேமாதிக்	 ெகாள்கிறார்கள்.	 மனிதக்கட ளிடம்	 அன் 	 மட் ேம
இ க்கிற .	இயற்ைகயிடம்	ஆ தம்	இ க்கிற .	கட ள்	இந்தப்	 மியில்	அன்
விைதைய	 விைதத் ள்ளார்.	 அ 	 வளர்ந் 	 வி ட்சமாக	 ேகா க்கணக்கான
ஆண் கள்	 ட	ஆகலாம்.
	
மனித ம்	மற்ற	உயிரினங்க ம்	 வியீர்ப் 	சக்திைய	எதிர்த்ேத	ெசயல்ப கின்றன.
வளர்இளம்	 ப வத்தில்	 ஈர்ப் 	 சக்திைய	 எதிர்த் 	 நம்மால்	 திறம்பட	 ெசயலாற்ற

ம்,	வய 	ஏற	ஏற	ஈர்ப் விைசைய	எதிர்க் ம்	ஆற்றல்	 ப ப்ப யாக	 ைறயத்
ெதாடங் ம்.	 உடல்	 தளர்ந்த ம்	 காந்த	 விைசையப்	 ேபால்	 ெசயல்பட் 	 உடலின்
இயக்கத்ைத	 இ தியில்	 நி த் கிற .	 உலகம்	 அழி ம்	 வைர	 இயற்ைக	 மனித
இனத்தின்	மீ 	ேமலாதிக்கம்	ெச த் வைத	யாரா ம்	த க்க	 யா .
	
கட ள்	அன்பிற் ரிய	பாைதக் 	நம்ைம	அைழக்கிறார்.	இயற்ைகேயா	மனிதனின்
மீதான	 நம்பிக்ைகைய	 ற்றி ம்	 இழந் விட்ட .	 ெகாைலகாரனானா ம்	 என்
மகன்	 என் 	 தாய்	 கரிசனம்	 காட் வைதப்	 ேபால	 கட ள்	 நடந் 	 ெகாள்கிறார்.



இயற்ைகேயா	 கண் ப்பாக	 தன்	 விதி	 பின்பற்றப்பட	 ேவண் ம்,	அதன்ப 	அவன்
ஆ ட்காலத்திேலேய	 ற்றத்திற்கான	 தண்டைன	 நிைறேவற்றப்பட	 ேவண் ம்
என்கிற .
	
மனிதன	் ஆத்மாேவா 	 பிறப்பதில்ைல.	 தம 	 ெசயல்களால்	 இைறவனிடமி ந்
பரிசாக	ஆன்னாைவ	ெபற் க்	ெகாள்கிறான.்	காந்திையப்	 ேபான்ற	ெவ 	 சிலேர
ஆத்மாைவ	 பரிசாகப்	 ெபற்றி க்கக்	 ம்.	 மரணத்திற் 	 பின்னால்	 ன்யம்
என்கிறார்	 த்தர்.	இ 	ஒ 	வைகயில்	உண்ைம,	எப்ப ெயன்றால்	பாவ	காரியத்தில்
ஈ பட்டவன	்இறப் க் 	பிறகான	வாழ்க்ைகக் 	அைழத் ச்	ெசல்லப்படமாட்டான்.
மியில்	 னிதராக	 வாழ்ந்தவர்கைள	 விரல்விட் 	 எண்ணிவிடலாம்.	 அவர்கள்

வானரசில்	 கட ேளா 	 இன் ம்	 வாழ்ந் 	 ெகாண் க்கிறார்கள்.	 மனதால்	 ட
பாவம்	ெசய்யாதவர்கள்	 ைற தான்,	எனேவ	ஏறத்தாழ	ெவ சிலைரத்	தவிர	மற்ற
அைனவ ம்	 ன்யத்ைதேய	தண்டைனயாகப்	ெப கிறார்கள்.
	
பஞ்ச தங்களாலான	 ஆகாயம்,	 மி,	 நீர்,	 காற் ,	 ெந ப் ,	 இைவ
ஒத் ைழக்கவில்ைல	 என்றால்	 உலக	 அழிைவச்	 சந்தித் வி ம்.	 இயற்ைகயின்
உந் தல்	தான்	மனிதைன	தவ 	ெசய்யத்	 ண் கிற .	 உலகம்	 ேபார்க்களமாக
மாறியதற் 	 இயற்ைகேய	 காரணம்.	 ற்றவாளிக் 	 இயற்ைக	 த ம்	 தண்டைன
என்னெவன் 	 கட ள்	 அறிந்ேதயி க்கிறார்.	 கட ைள	 உதாசீனப்ப த் ம்
மனிதன,்	இயற்ைகையக்	கண் 	அச்சம்	ெகாள்கிறான்.	 எதிர்க்க	வ வில்லாமல்
மைறவிடம்	 ேத 	 ஓ 	 ஒளிந் 	 ெகாள்கிறான்.	 கட ள்	 கீேழ	 இறங்கி	 வந்தா ம்
மனிதனின்	இயல்ைப	மாற்ற	 யா 	என்கிற 	இயற்ைக.
	
இயற்ைக	 அ மதிக் ம்	 வைரதான்	 மனிதன்	 மிைய	 ஆள	 ம்.
மனிதக்கட ள்	 யரம்	மி ந்தவராக	இ க்கிறார்.	உண்ைமயின்	வழி	நடப்பவர்கள்
இ திக்காலத்தில்	 க் ரலி ம்ேபா 	 அவரிடமி ந் 	 ெமளனேம	 பதிலாக
வ கிற .	 மனிதக்கட ள்	 மனித க் 	 உணர்த்த	 நிைனப்ப 	 இ தான்.
மண் க் 	 நீ	 இைரயா ம்	 ன்ேப	 விழித் க்ெகாள்,	 இல்ைலெயன்றால்
ஒவ்ெவா வ க் ம்	இறப் 	 மிக்க்	 ெகா யதாக	அைமந் வி ம்.	 ேம ம்	 கடலில்
எ ம்	அைலக க் 	எங்கி ந் 	கட்டைள	வ கிறெதன் 	இன் 	வைர	எனக் த்
ெதரியா 	என்கிறார்.	இயற்ைகயின்	ைகதியாகிவிட்ட	மனிதைன	தன்னால்	 மீட்க

யாத	ைகயாலாகாத	தனத்ைத	எண்ணி	தன்ைனேய	ெநாந் 	ெகாள்கிறார்.
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ப ப் ,	 ேவைல,	 பணம்,	 ெசளந்தர்யமான	 ெபண்	 இைவ	 கிைடத் ம்	 மனிதனால்
நிம்மதியாக	 இ ந் விட	 கிறதா?	 நிைனத்தைத	 அைடந்த டன்	 அ 	 தன்
மதிப்ைப	 இழந் வி கிறதல்லவா?	 ெபரிய	 ஆள்	 ஆகேவண் ம்	 ப ,	 ப
என்கிறார்கள்.	அயல்	நா க க் 	பயணம்	ெசய் 	ெபா ள்	ஈட்ட	ெசால்கிறார்கள்.
கிைடக்கின்ற	 பணத்ைத	 மைனயில்	 தலீ 	 ெசய்ய	 ேயாசைன	 கிறார்கள்.
ைகநிைறய	 சம்பாதிக்கிறான்	 என் 	 ெசால்லிேய	 கல்யாணத்ைத	 த்
வி கிறார்கள்.	 இத் டன்	 ந்ததா	 இன் ம்	 இன் ம்	 என் தாேன
உறக்கமில்லாமல்	ஓ க்ெகாண் க்கிறார்கள்.
	
பணத்தால்	 சகலத்ைத ம்	 விைலக் 	 வாங்கிவிடலாம.	 நிம்மதிைய	 விைலக்
வாங்க	 மா?	 கவைல	 ட்ைடைய	 கில	் மந் 	 மந் 	 ன்
வி ந் வி கிறதல்லவா?	 மனிதனின்	 கணிப் கள்	 ெமய்யா ம்ேபா 	 அவன்
தன்ைனக்	 கட ளாக	 நிைனத் க்	 ெகாள்கிறான.்	 கணிப் கள்	 ெபாய்க் ம்ேபா
ழம்பித்	 தவிக்கிறான்.	 உடைலப்	 ேப வதிேலேய	 மனிதன்	 கவனம்	 வ ம்

இ க்கிற .	ேதாற்றத்ைத	ைவத் தான	்அவைன	எைடேபா கிற 	இவ் லகம்.
	
ேநற்றி ம்,	 நாைளயி ம்	 வா ம்	 மனிதன	் இன்ைறய	 கணத்ைத
தவறவிட் வி கிறான்.	 லன்கைள	கட் க் ள்	ைவக்க	மனிதன்	 யல்வதில்ைல.
ஆ ள்	 ம்	வைர	 லன்க க் 	அ ைமப்பட் த்தான்	 கிடக்கிறான்	 மனிதன்.
நல்லைத	 மனிதன்	 ேத ப்	 ேபாக	 ேவண் 	 இ க்கிற .	 ெகட்டைவகள்	 வீட்
வரேவற்பைறக்ேக	 வந் 	 வாெவன	 அைழக்கிற .	 மனம்	 தவறான	 வழியிேலேய
உடைல	ெச த் கிற .	ெபண்ைண ம்.	ெபான்ைன ம்	காட் 	காட் 	 மனிதனின்
ஆைசத்	தீைய	வளர்க்கிற .
	
ஆைச	ெந ப் 	உள் க் ள்	எரிந் 	ெகாண்ேட	இ க்கிற .	அதற் 	ஆ தியாக
இன்னின்ன	 ேவண் ம்	 என் 	 அ 	 பட் யலிட் த்	 த கிற .	 மனம்	 தன
இச்ைசக் 	 வி ந் 	 பைடக்கத்தான்	 இவ் லகம்	 என் 	 மனிதைன	 நம்பச்



ெசய்கிற .	 மனிதன	் கட ைள	 தன 	 ேவைலகைள	 சிரமமின்றி	 த் 	 த ம்
தரகராகேவ	 நிைனத் 	 வ கிறான்.	 ேகா ேகா யாக	 உண் யைல	 நிரப்பினா ம்
அதற் 	வட் யாக	நிம்மதிையப்	ெபற	 மா?	காகிதத் க் 	மதிப் 	அளிப்ப
மனிதன	்அ 	கட ளிடம்	ெசல் ப யா மா	என் 	ேயாசிக்க	ேவண்டாம்.
	
எைதச்	 ெசய்ேத ம்	 தன 	 காரியத்ைதச்	 சாதித் க்	 ெகாள்வேத	 மனிதனின்
றிக்ேகாளாக	 இ க்கிற .	 ேகாயி க் ச்	 ெசன் 	 பணத்ைத	 பிச்ைசயாக

ேகட்கேவ	ெதரிந்தி க்கிற 	அவ க் .	பிறைரப்	பயன்ப த்தி	எவ்வள 	ெபா ள்
ஈட்டலாம்	 என்பதிேலேய	 தான்	 மனிதன்	 றியாக	 இ க்கிறான்.	 வசதி	 ெப கப்
ெப க	லாபநஷ்ட	கணக் 	தான்	அவன்	 ைள	 வ ம்	ஆக்கிரமித் ள்ள .
இயற்ைகயின்	 அழைக	 ரசிக்கத்	 தவறிவி கிறான்.	 பிரியம்	 காட் னால்	 அைத
சாக்காக	ைவத் 	 பணம்	 ேகட்பார்கேளா	என்ற	 பயம்	வந் வி கிற 	அவ க் .
உண்ைமயான	வ மானத்ைத	 	மைறத் 	வரி	கட்டாமல	்அரசாங்கத்ைத	ஏமாற்றி
வி கிறான்.
	
நா 	தளர்ந்த ம்	மரணத் க் 	பிறகான	வாழ்க்ைகக் 		உத்திரவாதம்	
த பவர்களிடம்	ேபரம்	ேப கிறான்.	வசதியாக	வாழ்ந்த	என்னால்	அங் 	
கட க் 	சாமரம்	வீச	 யா 	என்கிறான்.	பரேலாக	ேதவைதகைள	தன 	
ெசல்வத்தால்	விைலேபச	 யா 	என்ற	நிைல	வ ம்	ேபா 	மரணத்ைத	
தள்ளிப்ேபாட	 யன் 	பார்க்கிறான்.
	
ெவளி லக	 ெபா ட்கைளச்	 ேசர்க்க	 ஆர்வம்	 காட் ம்	 மனிதன்.	 உள் க் ள்
இ க் ம்	 ைதயைல	 மறந் 	 வி கிறான்.	 ேசர்த் 	 ைவத்த	 பணத்தால்

க்கத்ைத	 விைலக் 	 வாங்க	 யாமல்	 தவிக்கிறான்.	 ெமய்யான	 வாழ்
மனிதனின்	அைடயாளத்ைத	 றக்கச்	ெசால்கிற .	மரணம்	மனிதைன	ெந ங்க
ெந ங்க	அவன்	மனநிம்மதிைய	நா 	ஓ கிறான்.
	
அவ ைடய	ேத தலின்	உச்சத்தில்	கட ள்	 வாக	அவ க் 	காட்சி	த கிறார்.
மனைத	 உண் கப்ப த்தச்	ெசால் ம்	அவர்.	 நீ	 உடலல்ல,	மனமல்ல	 ய	ஆன்மா
என் 	 ேபாதிக்கிறார்.	 நான்	 யார்	 என் 	 உன்ைனேய	 நீ	 ேகட் க்ெகாள்	 விைட
கிைடக் ம்	 என்கிறார்.	 பைடத்தவேன	 பாரத்ைத	 தாங் பவன	் நீயல்ல	 என்கிறார்.
உடலால்	இ க் ம்	வைர	கட ள்	எஜமான்	பக்தன்	பணியாள்.	உடல்	வீழ்ந் விட்டால்
ஆத்மா	 பரமாத்ேவா 	 ஒன் 	 கலந் வி ம்	 என் 	 அத்ைவத	 சித்தாந்தத்ைத
அவ க் 	அ கிறார்.
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கிைளகைள	ஒவ்ெவான்றாக	ெவட் 	எறிந் விட் 	மரத்ைத	 ேவேரா 	சாய்ப்பைத
ேபாலத்தான	் மரணம்	 நம்ைம	 ெந ங் கிற .	 உற களின்	 இழப் 	 நமக்
அதிர்ச்சிைய	ஏற்ப த் கிற .	நம 	நம்பிக்ைக	 நீ ற் 	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமாக
வற்ற	ஆரம்பிக்கிற .	 பிரியமானவர்களின	்இறப் 	 மரணத்ைதவிடக்	 ெகா யதாக
இ க்கிற .	 வீட் ள்ள	 ஒவ்ெவா 	 ெபா ம்	 அவர்கைள	 நிைன ப த்திக்
ெகாண்ேட ள்ள .	 உயிேரா 	 இ க் ம்ேபா 	 அவர்களிடம்	 மனம்	 ேகா ம்ப
தான்	 நடந் 	ெகாண்ட 	ஞாபகம்	வ கிற .	 வீதியில்	 நடக் ம	 ேபா 	அவளின்
ரல்	ேபால்	உள்ளேத	என	தி ம்பிப்	பார்க்க	ேநரி கிற .

	
ெபண்ணிட ள்ள	 னிதத்தன்ைமதான்	ஆைண	ஈர்க்கிற .	அவ ைடய	கண்கள்
லமாகத்தாேன	 பத் 	 மாதம்	 இவ் லைகப்	 பார்த் 	 வந்ேதாம்.	 ஒ வ ைடய

வாழ்க்ைகக் 	 பிள்ைளயார் ழி	 ேபா வ ம்,	 ற் ப் ள்ளி	 ைவப்ப ம்
ெபண்ணாகேவ	 இ க்கிறாள்.	 உடல்	 வலிைமைய	 விட	 மனவலிைம	 ெபண் க்
அதிகமாக	இ க்கிற .	உலகில்	வா ம்	எல்ேலா ம்	அவளின	்வாய்	வழியாகத்தான்
உணைவ	 உட்ெகாண்ேடாம்,	 அவளி்ன்	 இரத்தத்ைதத்	 தான்	 பாலாய்	 த்ேதாம்.
வயிற்றிலி க் ம்	ேபா 	அவள்	ேப வைதக்	ேகட் த்தான்	தாய்ெமாழிைய	கற் க்
ெகாள்கிேறாம்.	ஒ 	உயிைர	உலகத் க் 	ெகாண் 	வ வ 	அவ்வள 	 லபமான
காரியமா	என்ன.
	
வாலிபத்தில	் அம்மாவின	் சாய ள்ள	 ெபண்களால	் தான்	 ஆண்	 அதிகம்
கவரப்ப கிறான்.	 நிம்மதியற்ற	 ேநரத்தில்	அம்மாவின்	 ம யில்	 சாய்ந் 	ெகாண்
உறங் வைதேய	அவன்	வி ம் கிறான்.	அவளின்	 ெகா 	 சத்தம்	 தான்	அவன்
ேகட் ம்	 தல்	சங்கீதம்.	தாயின்	வயிற்றிலி ந் 	அவன்	ெவளிவந் விட்டா ம்,
தன 	மனஊஞ்சைல	விட் 	மண்ணில்	அவைன	இறக்கிவி வேத	இல்ைல	அவள்.
அவ ைடய	 மனம்	 பா காப் 	 அரண்ேபால	 அவைனப்	 பா காக்கிற .	 அம்மா
மட் ம்	 அறிந்த	 அவ க் 	 அப்பா	 எ ம்	 	 உறைவ	 அவள்	 தான்
அறி கப்ப த் கிறாள்.	 	வாசைல	அவ க் 	திறந் வி வ ம்	அவள்தான்.



அவ ைடய	 சிற கைள	 றிக் ம்	 எண்ணம்	 அவ க் 	 வ வேத	 இல்ைல.
அவன்	அம்மா	 என் 	 மழைலயில்	அைழக் ம்	 ேபா 	அவளின	்தாய்ைம	 உணர்
ரித் ப்	ெபாங் கிற .

	
உறக்கம்	 வ ம்வைர	அவள்	அவ ைடய	 தைலைய	 வ க்	 ெகாண் க்கிறாள்.
தனக் 	அப் றம்	இவைன	 யார்	 கண் ம்க த் மாக	 பார்த் க்	 ெகாள்வார்கள்
என்ற	ேகள்வி	அப்ெபா 	அவள்	மனதில்	எ கிற .	காலம்	அவைன	ெவயிலில்
அைலய	ைவக் ம்	ேபாெதல்லாம்,	அவள்	தன்	 டைவத்	தைலப்பால்	அவன்	உடைல
ேபார்த்தி	அைழத் ச்	ெசன்ற 	அவ க் 	ஞாபகம	வ ம்.	ஒ 	ெபண்ைண	அவன்
எதிர்ெகாள் ம்	 ேபாெதல்லாம்	 அவ ைடய	 அம்மாதான்	 அப்ெபண்ணின்
உள்ளிலி ந் 	அவைன	வாஞ்ைச டன்	பார்க்கிறாள்.
	
இப்ேபா 	 த மாறி	 வி ம்	 அவைன	 தாங்கித்	 க்க	 அவள்	 இல்ைல.	 பசி
வயிற்ைறக்	 கிள் ம்	 ேபா 	அவள்	 நிலா	 காட் 	 ேசா 	ஊட் ய 	ஞாபகத்திற்
வ கிற .	 அவன்	 மனக்கலக்கத்தில்	 இ க் ம்	 ேபாெதல்லாம்	 கனவில்	 அவள்
வந் 	ஆ தல்	 வாள்.	அவன்	உைழத் க	்கைளத் 	மாைலயில்	வீ 	தி ம் ம்
ேபா ,	 ெதன்றலாக	 வந் 	 த விக்	 ெகாள்வ ம்	 அவள்தான்.	 நதிநீரில்	 கால்
நைனக் ம்	 ேபாெதல்லாம்	 அவளின்	 காணாமல	் ேபான	 ெமட் 	 கால யில்
நிர வதாகேவ	அவ க் த்	 ேதான் ம்.	மின்தைடயால்	 உறக்கம்	வராமல்	 ரண்
ப க் ம்	 ேபா 	 அவள்	 மைழ	 இரவில்	 ெகா க்கைள	 விரட்ட	 இர 	 வ ம்
பைனேவாைல	விசிறியால்	விசிறிக்	ெகாண் ந்த 	ஞாபகத்திற் 	வ ம்.
	
அவ க் 	 உடல்	 கவீனமைட ம்	 ேபாெதல்லாம்,	 வீட் ல்	 அவன்	 டேவ	 யாேரா
நடமா வ 	 ேபால	 அவ க் த்	 ேதான் ம்.	 அவன்	 எந்தேதசத் க் ம்	 அதிபதி
இல்ைலெயன்றா ம்	அவ க் 	 ராஜா	 தான்.	அவ க் 	 ேமகமாக	 வந் 	 நிழல்
த பவளாக ம்,	 மைழயாக	வந் 	தாகம்	 தீர்ப்பவளாக ம்	அவேள	இ க்கிறாள்.
அவன்	 தாைய	 நிைனத் 	 கண்ணீர்வி ம்	 சமயங்களில்	 அவள்	 தன	் வயிற்ைற
வாஞ்ைச டன்	தடவிப்	பார்த் க்	ெகாள்கிறாள்.
	
அவள்	 அ க்க 	 க் ம்	 பாடைல	 அவன்	 ேகட்க	 ேந ம்	 ேபாெதல்லாம்
கண்ணீர்	 அ ம் கிற .	 அவ க் 	 பின்	 ெசல்லப்	 ெபயரால்	 அவைன	 யா ம்
அைழப்ப 	இல்ைல.	காபி	மட் ம்	சாப்பிட் விட் 	கா 	இல்லாததால்	அ த்தவர்
ேதாைச	 சாப்பி வைத	 பசிேயா 	 பார்க் ம்	 ேபாெதல்லாம்,	 அவள்	 பள்ளிக்
ெகா த்த ப் ம்	 சாப்பா 	 பி க்காமல்	 அைத	 சாப்பிடாமல்	 ைவத் 	 மாைலயில்
அவள்	 ன் 	 வீசிெயறிந்த 	ஞாபகம்	வ ம்.	ேப ந்தில்	அம்மாவின்	ைகப்பி த்
நிற் ம்	 ழந்ைதையக்	கண்டால்	அவன்	எ ந் 	இடம்வி வான்.	விலாசம்	ேகட்
ெவயிலில்	 ழந்ைதேயா 	அைல ம்	ெபண் க் 	ேசாடா	வாங்கிக்	ெகா ப்பான்.
ழந்ைதேயா 	 மைழயில்	 நைன ம்	 ெபண் க் 	 தன 	 ைடயில்	 இடம்



ெகா ப்பான்.	 வாசற்	 கதைவ	 அவள்	 எப்ேபா 	 ேவண் மானா ம்	 தட்டலாம்
என்பதால்	 அவன	் இரவில்	 கதைவ	 தாழி வதில்ைல.	 அம்மாவின்	 சாயல்
இ க்கிறேதெயன் 	 ன்ெசன் 	 கம்	பார்த் 	ஏமாந்தி க்கிறான்.
	
பீேராவி ள்ள	ேசைலகளில்	இன் ம்	அவள்	வாசம க்கிற .	அவள்	பிரியத் டன்
எ த் க்	 ெகா த்த	 ைநந் 	 ேபான	 சட்ைடைய	 இன் ம்	 பத்திரப்ப த்தி
ைவத்தி க்கிறான்.	காலத்தின்	ைககளில	்தன்ைன	ஒப்பைடத் ப்	ேபான	அவைள
இன் ம்	 ேத க்	 ெகாண் க்கிறான்.	 ரங் 	 ெபட் யில்	 அவள்	 எ தி	 அஞ்சல்
ெசய்யப்படாத	க தத்ைத	இன் 	வைர	அவன்	ேகா 	 ைறயாவ 	ப த்தி ப்பான்.
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நான்	 பத்தாம்	 வ ப் 	 ப க் ம்ேபா 	 ேதசிய	 ஒ ைமப்பா 	 என்ற	 கட் ைரையத்
தான்	 காலாண் ம்,	 அைரயாண் ம்,	 ஆண் ம்	 ேகட் ந்தார்கள்.
பத்தாம்	 வ ப் 	 வி ைறயில்	 இவேனா 	 வய 	 ைறந்த	 நண்பர்கேளா
ேபப்ப ம்,	ேபனா மாக	கிணற்ற யில்	உட்காரந் 	எ த	ஏதாவ 	ேதான்றாதா	என
தவங்கிடப்ேபாம்.	 யி ந்த	 காலனியில்	 பக்கத் 	 வீட் 	 மாமி	 த ம்	 நாவைல
வய க் 	 மீறிய	 ெபா ைம டன	் உட்கார்ந் 	 ப ப்பான்.	ஆறாம்	வ ப் க் 	 தமிழ்
மீ யத்திலி ந் 	ஆங்கிலத் க் 	மாறிய	ேபா 	இவன்	ப த்த	ஆரம்பப்பள்ளியில்
தமி க் 	 வ ப்ெப த்தார்கள்	 கவர்னர்	 என்ற	ஆங்கில	 ெசால்ைல	 பா காவலர்
என் 	நான்	ெமாழிமாற்றம்	ெசய்ேதன.்	 ச்சர்	அன்ேபா 	தி த்தவில்ைலெயன்றால்
அன்ேறா 	தமிழ்	ேவண்டாம்	வரா 	என் 	ஓ வந்தி ப்ேபன்.
	
அப்பா	 வாரந்ேதா ம்	 வாங்கி	 வ ம்	 ேதவிைய	 யார்	 தலில்	 ப ப்ப 	 என
அக்காவிற் ம்,	 எனக் ம்	 ேபாட் 	 நடக் ம்.	 அக்கா	 கி கி ைவ
ப த் விட் த்தான்	இவனிடம்	த வாள்.	இவன்	தைலயங்கத்ைத	 ப த் 	 ரிந்
ெகாள்ள	 யற்சி	ெசய் 	ெகாண் ப்பான்.	சி வயதில்	இந்தியா	நம 	தாய்நா
என் 	 இவன்	 மனதில்	 ேவ ன்றிவிட்ட .	 ேப ந் 	 நிைலயத்தில்
ெதாங்கவிடப்பட் க் ம்	வால்ேபாஸ்டைர	 ட் க்	காட் 	இந்தியா	 ேட	வாங்கித்
த ம்ப 	அப்பாைவ	நச்சிரிப்பான்.	கட் ைரப்	 ேபாட் க் 	எ தித்	த ம்ப 	இவன்
எந்த	 ஆசிரியரிட ம்	 ேபாய்	 ெகஞ்சியதில்ைல.	 இவேன	 ேயாசித் 	 தயார்
ெசய் வி வான்.	 ஆனால்	 தமிழ்வாத்தியார்	 தன்னிடம்	 எ தி



வாங்கியவைனத்தான்	ேதர் 	ெசய்வார்.
	
பள்ளிக் ச்	ெசல்ல	ம த் 	அடம்பி த்ததால்	அம்மா	இவைன	பள்ளிவைர	அ த்
இ த் 	 வந்த 	 இவ க் 	 இன் ம்	 ஞாபகமி க்கிற .	 அ க் 	 பயந்
பள்ளிக் 	ேபாகமாட்ேடெனன் 	அதற்கப் றம்	அடம்பி த்ததில்ைல.	ஐந்தாம்	வ ப்
வைர	 தனியார்	 பள்ளியில்	 தான்	 ப த்தான.்	 தாளாளர்	 தன்	 மைனவிைய
மாணவர்க க் 	 எதிரிேலேய	 அவர்	 ையப்	 பி த் 	 அ த் 	 இ த் ச்
ெசல்வார்.	 இதனால்	 அவர்	 எப்ேபா 	 பள்ளிக் 	 ைழவாேரா	 என்ற	 பய ணர்
மாைல	 பள்ளி	 வி ம்வைர	 இ ந் 	 ெகாண்ேடயி க் ம்.	 பள்ளிக்	 க காரத்தின்
ெபரிய	 ள்	பன்னிெரண்ைடக்	கடக் ம்	ேபா 	சற் 	ேவகமாக	நக ம்	ெபரிய	 ள்
பன்னிெரண்ைட	 ெந ங் ம்	 ேபாெதல்லாம்	 பாடத்ைதவிட் விட் 	 ஒ 	 ட்டேம
க காரத்ைதப்	பார்த் க்	ெகாண் க் ம்.
	
ஐந்தாம்	 வ ப் 	 ப க் ம்ேபா 	 பள்ளியிலி ந் 	 இவைன	 பாதியிேலேய	 அப்பா
வீட் க் 	 அைழத் 	 வந்தார்.	 தாத்தா	 இறந் விட்டதாக	 அம்மா	 ெசான்னாள்.
அதைன	இவனால்	விளங்கிக்	ெகாள்ள	 யவில்ைல.	ேப ந்தில்	தாத்தா	ஊ க்
ேபாய்	 இறங்கிேனாம்.	 மரநாற்காலியில்	 அவர்	 உட்காரைவக்கப்பட் 	 இ ந்தார்.
தாத்தாைவ	 அைசவற்ற	 நிைலயில்	 பார்த்த டன்,	 எப்ேபா 	 வந்தா ம்	 கண்
ெதரியாத	தாத்தா	ஆரஞ் 	 ைள	மிட்டாய்	ெகா த் 	தன்ைன	அவர்	பக்கத்தில்
அைழத் 	 கத்ைத	 வாஞ்ைசேயா 	 தடவிப்	 பார்ப்பார்.	 இப்ேபா 	 ஏன்	 அப்ப
ெசய்யவில்ைல	 என	 இவ க் 	 வ த்தாமாக	 இ ந்த .	 சிறி 	 ேநரத்தில்
கண்ணா 	பாட் லில்	வாங்கி	ைவத்தி ந்த	மிட்டாயின்	மீ 	கவனம்	தி ம்பிய .
	
அப்பா	 வழி	 பாட் ைய ம்,	 அம்மா	 வழி	 பாட் ை ம்	 இவன்	 பார்த்தேத	 இல்ைல.
பாட் யின்	 ம யில்	 ப த் 	 கைத	 ேகட் 	 உறங் ம்	 பாக்கியம்	 இவ க்
கிைடக்காமல்	 ேபான .	 ெவட்ட	 ெசல் ம்	 ேபாெதல்லாம்	 ரஜினி	 கிராப்
ெவட் விடச்	ெசால் ம்ப 	 வீட ேலேய	அப்பாவிடம்	ெசால்லி	அைழத் 	வ வான்.
ச ன்	கைடக்காரர்	 ைய	ெவட்டாமல்	அப்ப ேய	வி வ 	தான்	 ரஜினி	கிராப்
என் 	ெசான்ன 	இன் ம்	இவ க் 	ஞாபகமி க்கிற .
	
அக்காேவா 	 வளர்ந்தா ம்	 ேவ 	 ெபண்கைளப்	 பார்க் ம்	 ேபா 	 ேவற் கிரக
வாசிகைளப்	பார்ப்ப 	ேபால்	தான்	பார்ப்பான்.	இவன்	 வீ ம்	கல் க் 	மட் ம்	ஏன்
ளியம்	 பழம்	 வி வதில்ைல	 என	 இன் ம்	 ேயாசித் க்	 ெகாண் க்கிறான்.
ேவலிேயார	 தட்டாைனப்	 பி க் ம்	 ேபா 	 ள்	 எத்தைன	 ைற	 காைலப்	 பதம்
பார்த்தா ம்	இவ க் 	வலிப்பதில்ைல.	இவன	்ேகார்ைவயாக	கைத	ெசால்வைதப்
பார்த் 	 ட்டம்	 ம ப்பாம்பாய்	 மயங் ம்.	 கைத	 ேகட்பதற்ெகன்ேற	 இவைனச்
ற்றி	ஒ 	 ட்டம்	எப்ேபா ம்	இ ந் 	ெகாண் க் ம்.

	



பத்தாம்வ ப் 	 த்த	பின்	சில	தடங்கல்களால்	ெசகண்ட்	 ப்	எ க்க	ேவண்
வந்த .	 அ 	 ஒ 	 கிறித்தவப்	 பள்ளி.	 இவன்	 வ ப்பில்	 ஏேழ	 ேபர்	 என்பதால்
வ ப் க் 	 வாத்தியார்கள்	 யா ம்	 வ வதில்ைல.	 ண் க்கிளி	 வாய்ப்
கிைடத்தால்	 தப்பிக்கத்தாேன	 பார்க் ம்.	 ப க்கிேறன்	 என் 	 ெசால்லி	 ஊைரச்
ற்றித்திரிந்த 	 தான்	 மிச்சம்.	 தாரித் க்	 ெகாண் 	 இங்ேக	 ப த்தால்	 ேதற
யா 	 என் 	 ெவ த் 	 பாலிெடக்னிக்	 ப ப் க் 	 அச்சாரம்	 ேபாட்டான்

இவன்.
	
அப்பா,	 அம்மா	 தன்	 மீ 	 ைவத்தி ந்த	 நம்பிக்ைகைய	 ெபாய்யாக்கி	 கைடசி
ெசமஸ்டரில்	அரியஸ்	ைவத் 	ெவளிேய	வந்தான்.	எதிர்பாராத	இந்த	ேதால்விதான்
இவன்	 வாழ்க்ைகையேய	 மாற்றிய .	இவன்	 ெதாைலத்த	 காலேம	இவைன	 தன்
கால்களால்	 பந்தா ய .	 அப்பாவின்	 ேவைல	 மாற்றம்	 காரணமாக	 ெசன்ைனக்

ெபயர்ந்ேதாம்.	 நண்பர்க டனான	 ெதாடர் 	 அ ந்த .	 அப்பாவின்	 காசில்
ெசா சாக	இ ந்ததால்	 கிைடத்த	இடத்தில்	 உடம்ைப	வைளத் 	 ேவைல	 ெசய்ய

யவில்ைல	 இவனால்.	 தன்ைன	 வ த்திக்	 ெகாண்டானா	 அல்ல 	 தி த்திக்
ெகாண்டானா	 எனத்	 ெதரியவில்ைல,	 ெசன்ைனயில்	 வசித்த	 ஏ 	 வ டங்களில்
எந்த	திேயட்டரி ம	இவன்	கால 	பட்டதில்ைல.
	
ஏேதா	 ஒ 	 வார	 இதழில்	 பால மாரனின்	 ைவப்	 பற்றியத்	 ெதாடரின்	 ஒ
ப திைய	 தற்ெசயலாக	 ப க்க	 ேநர்ந்த .	 அதன்	 பாதிப்பால்	 அவரின்
எ த் க்கைளத்	 ேத 	அைலந்ேதன்.	அர 	 லகத்தில்	அவர்	 எ திய	 த்தகம்
ஒன்றிரண் 	 தான்	 கிைடத்த .	 ஏேதச்ைசயாக	 சாைலேயாரமாக	 நடந் 	 வந்
ெகாண் க்ைகயில்	 பைழய	 த்தக்கைடயில்	 ெவளிேய	 சிதறிக்	 கிடந்த
த்தகத்தில்	 பாதி	கிழிந்த	நிைலயில்	அவர்	 ைகப்படத்ைதப்	 பார்த்ேதன்.	அவர
ஐ ம் ப 	நாவல்கைள	அங்ேக	தான்	ெபா க்கி	எ த் 	ப த்ேதன்.	அந்த	
பால மாரன்	என்ற	கண் ப்பான	ெபரியவர்	தான்	 வாக	இவ க் 	தமிழ்	
ன்றா கள்	தமிழ்	கற் த்தந்தார்.	அவர்	எ திய	 	என்ற	 த்தகம்	இவன்	

பார்ைவைய	 ற்றி ம்	மாற்றிய 	உள் க் ள்	மாற்றம்		நிகழ்ந்த .	பால மாரன்	
விைதத்த	விைத	தான்	நான்	வாழ்க்ைகப்	 யைல	எதிர்ெகாண் 	
தாக் ப்பி ப்ேபனா	என் 	பார்ப்ேபாம்.
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ெகாஞ்சம்	 ெகாஞ்சமாக	 உறக்கத்தின்	ஆழத்திற் ச்	 ெசன் 	 ெகாண் ந்ேதன்.
தி ெரன் 	 என 	 அைற	 தங்கக்கிரணங்களால்	 ழப்பட் 	 அதீத
ெவளிச்சத் டன்	 காணப்பட்ட .	 இைத	 நான்	 கண்	 திறந் 	 பார்க்கவில்ைல.
மனக்கண்	 இைதெயல்லாம்	 எனக் த்	 ெதரியப்ப த்திய .	 இரண்
பரேதவைதகள்	என 	அைறக் ள்	பிரேவசித்தன.	ஒ 	பரேதவைதக் 	இறக்ைக
இ ந்த .	 ெவள்ைளக்	 நிறத்தில்	 ட் 	 ெதரிகிற	 மாதிரி	 கட்ைட	 க ன்
ேபாட் ந்த .	 தன்	 ெபயர்	 pretty	 பரேதவைத	 என	 அ 	 தன்ைன
அறி கப்ப த்திக்	 ெகாண்ட .	 இன்ெனா 	 பரேதவைதக் 	 இறக்ைக	 சிறிய
அளவில்	காணப்பட்ட .	க ைம	நிறத் டன்	கண்கள்	ெபரிதாக	அவலட்சணமாக
காட்சியளித்த .	அதன்	ெபயர்	ugly	பரேதவைதயாம்.
	
இரண் 	 பரேதவைதக ம்	 ைகையப்	 பி த் க்	 ெகாண் 	 சிரித்தப ேய
நடனமா ன.	 Pretty	 பரேதவைத	 நல்ல	ஆத்மாைவ	 கட ளிடம்	 ட் ச்	 ெசல் ம்
ேவைலைய	 ெசய்யவல்ல .	 Pretty	 பரேதவைத	 என்னிடம்	 ‘வாழ்க்ைகையப்	 பற்றி
உனக் 	 ஏதாவ 	 சந்ேதகம்	 இ ந்தால்	 கட ளிடம்	 நான்	 உன்ைன	 அைழத் ச்



ெசல்கிேறன்’	 என்ற .	 நான்	 சம்மதம்	 ெதரிவிக்கேவ,	 என்	 ைகையப்	 பி த் க்
ெகாண் 	பறக்க	ஆரம்பித்த .
	
வர்க்கத்ைத	அைடந்ேதாம்.	அங் 	ஒ 	மனித	உ வம்	நாற்காலியில்	அமர்ந்தப

ேமைசயின்	 மீ 	 பரீட்ைச	அட்ைடைய	 ைவத் 	 ஏேதா	 எ திக்	 ெகாண் ந்த .
ெதாள	ெதாள	ஆைட ம்	சிகப் 	நிற	சால்ைவைய	ேதாளில்	ேபார்த்தியப 	இ ந்த
அந்த	 உ வம்,	 என்ைன	 ேநாக்கி	 கவனத்ைத	 தி ப்பிய .	 க ைண	 ெபாங் ம்
கத்ேதா 	 ‘வந் விட்டாயா’	 என்ற .	 ‘நீ	 எ திய	 யர்மி 	 வரிகள்	 என்ைன

இங்ேக	 ங்கவிடாமல்	 ெசய்த .	 எனக் 	 இங்ேக	 த்தக	 அலமாரி	 உள்ள .
உன் ைடைய	 ெதா ப்ைப ம்	 நான்	 ேசகரித் 	 ைவத் ள்ேளன்.	 ேபச் த்
ைணக் 	 நீ	 வந் விட்டதால்	 எனக் 	 இனி	 ேபார க்கா .	 யாைர	 இங்

அைழக்கலாம்	 என் 	 ேயாசித்தேபா 	 நீ	 தான்	 என்	 நிைன க் 	 வந்தாய்.
உன்ைனக்	 கண்டால்	 எனக் 	 வியப்பாக	 உள்ள .	 நீ	 விடாமல்	 தட் க்	 ெகாண்ேட
இ ந்தாய்,	 இப்ேபா 	 உனக்காக	 என்	 கதைவ	 திறந் விட்ேடன்.	 உள்ேள
பிரேவசித் விட்டாய்	 இனி	 உன்	 சந்ேதகங்கைள	 ேகட் 	 நிவர்த்தி	 ெசய்
ெகாள்ளலாம்’	என்றார்.	 தல்	 ைறயாக	கட ளிடம்	 ேபசிக்	ெகாண் க்கிேறன்
நான்	என்ற	உணர் 	ஏற்பட்ட .
	
தனக் 	எதிேர ள்ள	இ க்ைகயில்	என்ைன	அமரச்	ெசய்தார்.	என்	ேகள்விகைள
எதிர்ெகாள்ள	 அவர்	 ஆயத்தமானார்.	 ‘நான்	 வாழ்க்ைகயின்	 ெபா ள்	 என்ன?’
என்ேறன்.	அவர்	தன்	ெமளத்ைத	கைலத் 	 ‘பிறப்ைப ம்,	இறப்ைப ம்	நான்	தான்
தீர்மானிக்கிேறன்,	இல்ைல	என் 	ெசால்லவில்ைல.	பணத்ைதத்	ேத 	 நீங்கள்	ஓட
ஓட	 கட க் ம்	 உங்க க் மான	 இைடெவளி	 அதிகரித் க்	 ெகாண்ேட
ேபாகிற .	 மகத்தான	 ஒ 	 வாய்ப்பாக	 வாழ்க்ைகைய	 மனிதன்	 பயன்ப த்திக்
ெகாள்ளத்	 தவறிவிட்டான்.	 பணத்ைத	 ெகாண் 	 எல்லாவற்ைற ம்	 சாதித் க்
ெகாள்ளலாம்	என்கிற	ேபா 	மனித க் 	நான்	ேதைவயில்லாமல்	ேபாய்விட்ேடன்.
இளகிய	மனம	பைடத்த	என்ைன	மனிதன்	ஏமாற்றிவிட்டான்.
	
வாழ்க்ைகப்	பாடத்ைத	மனிதன்	சரிவரப்	ப க்கவில்ைல.	கட க் 	
காணிக்ைகைய	அள்ளித்தந் 	அவைர	சாந்தப்ப த்திவிடலாம்	என	
நிைனக்கிறான்.	ெசாத் க்காக	தன்	 டப்பிறந்த	சேகாதரைனேய	ெகால்ல	
யல்கிறான்.	பச்சிளம்	 ழந்ைதகைள	தன 	இச்ைசக் 	பயன்ப த்திக்	

ெகாள்கிறான்.	வேயாதிகத்தில்	 ட	தன்	தவ கைள	அவன்	உணர்வதில்ைல.	
மனிதர்கள்	தங்க க் ள்	அன்ைப	ெவளிப்ப த்தி	வாழ்வைதேய	நான்	
வி ம் கிேறன்.	எனக் 	பணம்	ஒ 	ெபா ட்டல்ல.	வாழ்க்ைக			ஒ 	பந்தய மல்ல.	
அன் 	ெசய்ய	மனித க் 	கிைடத்தி க் ம்	மகத்தான	வாய்ப் .
	
அடர்ந்த	 ெமளனம்.	 தி ம்ப ம்	 என்	 மனைதக்	 ைடந் 	 ெகாண் ந்த



அக்ேகள்விைய	கட ள்	 ன்	ைவக்கிேறன்.’மனிதர்க க்கிைடயில்	ஏன்	இத்தைன
ஏற்றத்	 தாழ் கள்?’	 ‘என 	 பைடப் 	 தான்	 மனிதன்	 ஆனா ம்	 நான்	 அவைன
அ ைமப்ப த்த	 நிைனக்கவில்ைல.	 ஆனால்	 மனித க் 	 அ ைமகள்
ேதைவப்ப கிறார்கள்.	 மனிதன்	 சக	 மனிதைன	 தன்ைனவிடத்	 தாழ்ந்தவன்
எண்ணச்	ெசய்வதில்	ெவற்றி	அைடகிறான்.	கட ள்	ெபயரால்	ேபதத்ைத	ஏற்ப த்தி
தன 	 ஆ ைமைய	 நிைலநாட் கின்றான்.	 பணத்ைத	 ைவத் 	 மனிதைன
எைடேபா வதில்	 எனக் 	 உடன்பா ல்ைல.	 ஏைழகள்	 பணக்காரர்கைளவிட
தாழ்ந்தவர்	அல்ல.	எத்தைகய	ேசாதைன	வந்தா ம்	வாழ்க்ைகயில்	உண்ைமையக்
ைகவிடாதவர்	 எனக் ச்	 சமமானவர்.	 ெமய்யான	 வாழ் க்காக	 தன்னலத்ைத
ெகால்கின்றவன்	என்ைன	அைட ம்	பாைதயில்	அ ெய த் 	ைவக்கிறான்.
	
ேமைசயின்	 மீ 	 கண்ணா 	 தம்பளரில்	 உள்ள	 தண்ணீைர	அ ந்திவிட் ,	 என
அ த்த	 ேகள்விைய	 எதிர்ேநாக் கிறார்.	 என்	 மனைத	 ைடந் 	 ெகாண் ந்த
ேகள்வி	ஒன்ைற	அவர்	 ன்	ைவக்கிேறன்.	 ‘மரணத்திற் 	பின்	என்ன	நடக் ம்?’
‘இன்ைறய	 காலகட்டத்தில்	 அறிவியல்	 வளர்ச்சி	 உச்சகட்டத்தில்	 உள்ள .	 நான்
இ க் ம்	 கிரகத்ைத	 அவனால்	 ெந ங்க	 யவில்ைல.	 மரணத் க்
காரணமாணவன்	 நாெனன் 	 ெதரிந்தால்,	 அவன்	 என்ைன	 விட் ைவக்க
மாட்டான்.	 மரணத்திற் 	விைடகாண	 மனிதனால்	 யா .	கண்ெணதிேர	 பிறர்
சாவைதப்	 பார்க் ம்	 ேபா 	தான்	 சாேவாம்	 என்ற	 எண்ணம்	 மட் ம்	 மனித க்
வ வேதயில்ைல.	 வேயாதிகத்தில்	 வாழ்க்ைகையப்	 பற்றிய	 ரிதல்	 ஏற்படத்
ெதாடங் ம்.	ஆனால்	மனிதர்கள்	கிழவன்	ஏேதா	உள கிறான்	என்பார்கள்.	உலைக
ெவன்ற	அெலக்ஸாண்டர்	தன 	உள்ளங்ைகயில்	ைவத் 	அைத	ெகாண் 	ெசல்ல

ந்ததா?	நாைள	நாம்	 உயிேரா ப்ேபாம்	என்ப 	 ட	 உ தியில்ைல	அல்லவா?
நிகழ்காலத்ைத	 தவறவிட் வி பவனால்	 எதிர்காலத்தில்	 மட் ம்	 அப்ப 	 என்ன
அற் தம்	 நிகழ்ந் வி ம்.	 பிறந் விட்டால்	 இறப்ைப	 எதிர்ெகாண் தாேன	 தீர
ேவண் ம்.	 மரணத்தில்	 நீ	 மியில்	 ெசய்த	 ெசயல்க க்கான	 பலைனப்	 ெபற் க்
ெகாள்வாய்.	 நீ	 உத்தமன்	 என்றால்	 ம ைமநாளில்	 நீ	 என்ைனச்	 சந்திக் ம்	 ேபா
உன்	 தைல	 கவிழா .	 மனிதனின்	 எல்லாச்	 ெசயல்க ம்	அவைன	 மரணத்திற்ேக
இட் ச்	ெசல்கின்றன.
	
பிறந்த 	 தல்	 மரணநிழல்	 மனிதைன	 ெந ங்கிக்	 ெகாண்ேட ள்ள .
மரணத்திற் 	தப்பி	ஓ பவன்	எமனின்	கால யில்	தான்	ேபாய்	வி வான்.	உங்கள்
வாழ்க்ைகயில்	சத்தியத் க் 	 நீங்கள்	இடமளித்தி ந்தால்,	மரணத்ைதக்	கண்
பயப்படேவண்டாம்.	உனக் 	மரணிக்க	சம்மதெமனில்	மரண	ரகசியத்ைத	உன்னிடம்
மட் ம்	பகிர்ந் 	ெகாள்கிறான்’	என்றார்	கட ள்.	வாழ்க்ைகயில்	மகத் வம்	 ரிந்த
எனக் 	வாழ்ந் 	 பாரக்க	ஆைச	வந்த .	 மரணத்ைத	 ேநர யாக	 எதிர்ெகாண்
ெகாள்கிேறன்	என்ற	 றிவிட் 	கட ளிடமி ந் 	விைட	ெபற்ேறன்	நான்.
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யரநீர்ச்	 ழலில்	சிக்கிக்	ெகாண் விட்ேடன்.	விதி	வாழ்க்ைகயின்	லகாைன	தன்

கட் ப்பாட் க் ள்	 ைவத் ள்ள .	 கட ள்	 என்ைன	 யரத்தின்	 வாரி 	 ஆ க
என் 	 கட்டைளயிட்டார்.	 ெகா த்த	 ஆ 	 ேமய்ப்பனின்	 கண்ைண	 உ த்திக்
ெகாண்ேட	இ க் ம்.	வாழ்க்ைகயின்	விதி ைறகைள	அ சரிப்பதற் ப்	பதிலாக
கல்லைறயில்	 ப த் க்	 ெகாள்ளலாம்.	 பிறப் க் ம்,	 இறப் க் ம்	 மத்தியி ள்ள
வாழ்க்ைக	 ரங் 	 ைக	 மாைலயாக	 ஆகிவிட்ட .	 வலியவர்கள்	 தன்
பணவலிைமயால்	எைத ம்	சாதித் க்	ெகாள்கின்றனர்.
	
நல்லவ ம்,	 ெகாைலகார ம்	 ஒேர	 ெதய்வத்ைதத்	 தான்	 வணங் கிறார்கள்.



ற்றவாளி	 சட்டத்தின்	 ஓட்ைட	 வழியாக	 தப்பிவி கிறான்.	 அவன 	 பாவம்
மன்னிக்கப்பட்டதாக	ஆகிவி மா?	அப்பாவி	வாழ்க்ைகைய	எதிர்ெகாள்ள	பயந்
தற்ெகாைல	 ெசய் 	 ெகாள்கிறான்.	 இதன்	 லம்	 அவன்	 கட ள்	 மீ
நம்பிக்ைகயில்லா	 தீர்மானம்	 ெகாண் 	 வ கிறான்.	 கட ள்	 தன்	 பைடப்
ரணத் வம்	 அைட ம்	 வைர	 காத்தி ப்பார்	 என்றால்,	 இங் 	 நடக் ம்

அக்கிரமங்க க் 	 ேவ	இல்லாமல்	ேபாய்வி மல்லவா?
	
ச கம்	 சாத்தா க் 	 ஏவல்	 ரிகிற .	 கட ைள	 சாந்தப்ப த்த	 யாகங்கேள
ேபா ம்	 என	 ச கம்	 நிைனக்கிற .	 பரிேசாதைன	 எலிக் 	 க ைண	 காட்டாத
மனிதன்	 கட ளிடம்	 க ைணைய	 எதிர்பார்க்க	 மா?	 நாைள	 நைடெபற
இ ப்பைத	 இன்ேற	 அறிந் ெகாண்டால்	 க்கம்	 வ மா?	 கட ைளப்
ெபா த்தவைர	 மனிதன்	 மண்	தான்.	 மண்ணிலி ந் 	 ேதான்றியவன்	இ தியில்
மண் க் 	 இைரயாகிறான்.	 கட ள்	 மனிதன்	 லமாக	 ெவளிப்ப கிறார்.
கட ைள	 ம ப்பவனிடமி ந் 	 ட	 அவன்	 ெவளிப்படலாம்.	 ஆனால்	 அந்த
ெவளிப்பாட் ல்	 மனிதர்க க்கிைடேய	 ேவ பா 	 உள்ள .
ஸ்ரீராமகி ஷ்ணரிடமி ந் 	 ெவளிப்ப ம்	 கட ளால்	 அவைரச்	 ற்றி
அதிர்வைலகைள	 ஏற்ப கிற .	 கட ைளத்	 ேத பவர்கைள	 அவரின்பால்	 அ
ஈர்க்கிற .	மனிதர்க க் 	இைடேய	நில ம்	சக்தி	அளவிலான	ேவ பா க க்
ர்வ	ெஜன்ம	பலன்	காரணமாக	இ க்கலாம்.

	
உண்ைம	என்னெவன் 	யா க் த்	ெதரி ம்.	சில	ேவைளகளில்	ெசயைலச்	ெசய்ய	
ேவண் ெமன்ற	வி ப்பார்வம்		எதனால்	எங்கி ந் 	ஏற்ப கிறெதன் 	ேயாசித் ப்	
பாரக்க	ேவண் ம்.	இல்லறத்தான்	ஞானிையப்	பார்த் 	இவர்	ேபால	எல்லாத்ைத ம்	
றந் விட் 	ெகளபீனதாரியாக	பிச்ைசெய த் 	சாப்பிடலாம்	என் 	

எண் கிறான்.	சந்நியாசியின்	மனேதா	ஒ 	ெபண் ட் ேயா 	வாழ்ந் 	 ழந்ைத	
ட் கேளா 	 கமாய்	இ ந்தி க்கலாம்	என	இல்லறத்தாைனப்	பார்த் 	

உள் க் ள்	ஏங் கிற .	இக்கைரக் 	அக்கைர	பச்ைச.
	
ைனவராக	 இ ந்தா ம்	 வாழ்க்ைகப்	 பாடத்ைத	 சரியாகப்	 ப க்காமல்	 ெவற்றி

கிட்டா .	 ல்லாங் ழல்	தான்	மனிதன்,	அைத	லயத்ேதா 	இைசப்பவன்	கட ளாக
இ க்கிறான்.	கட ள்	ேகா க்கணக்கான	கண்களால்	இவ் லைகக்	காண்கிறான்.
ேகா க்கணக்கான	ைககளால்	ெசயல்	 ரிகிறான்.	யா க் ம்	அவன்	விதிவிலக்
அளிக்கவில்ைல.	 மரணத்ைத	 ெபா வில்	 ைவத் 	 மனிதனின்	 வாழ்க்ைகயில்
தி விைளயாடல்	 ரிகிறான்.	வி வதற் 	சில	நாழிைகக் 	 ன்	 மி	மீ 	காரி ள்
கவிந்தி க் ம்.	வாழ்க்ைக ம்	அப்ப த்தான்.
	
நாைள	என்ன	நடக் ம்	என் 	யாரா ம்	கணித் ச்	ெசால்ல	 யா .	
கங்கைளப்	ெபரி ப த்தி	அைத	உலகம்	 ரா ம்	திட்டமிட் 	பரப் கிறார்கள்.	



உலகம்	அழியப்ேபாகிற 		என்ற	பயத்ைத	மக்களின்	மனத்தில்	ேதான்றச்	ெசய்வேத	
அவர்களின்	ேநாக்கம்.	இப்ப 	ேகா க்கணக்கான	மனிதர்களின்	பய ணர் 	
காற்றைலகைள	பாதிக்கிற .	உலக	அழிைவ	விைரந் 	ெகாண் 	வ கிற .	
எண்ணத்தின்	ஆற்றலால்	மனிதன்	எப்ப 	உயர்ந்தாேனா,	அப்ப ேய	அழிைவ ம்	
ேத க்	ெகாள்கிறான்.
	
வாழ்க்ைகப்	 த்தகத்தில்	 வாரஸியேம	 அ த் 	 என்ன	 நடக் ம்	 என்
ெதரியாத 	தான்.	எல்ேலா ம்	சாகப்	ேபாகிறவர்கள்	தான்.	எந்தெவா 	மனித ம்
எதிரிக் 	 ன்னால்	 பிணமாக	 லர்	 பாக்ஸில்	 தான்	 கிடத்தப்பட் ப்பைத
வி ம்பமாட்டான்.	மறதி	கட ள்	தந்த	வரம்.	இல்ைலெயன்றால்	மனிதனின்	சித்தம்
கலங்கிவி ம்.	 பிரபஞ்சத்ைதப்	ெபா த்தவைர	மனிதனின்	ஆ ள்	 ைற 	தான்.
அந்த	வாழ்ைவக்	ெகாண்டாடாமல்	அைதத்	தவறவிட் வி கிறான்.	அன்ேப	கட ள்
என்ற	 த்தர்	பிறந்த	மண்ணில்	தான்	சகமனிதைன	திட்டமிட் 	அரிவாளால்	ெவட்
ெகாைல	ெசய்வ ம்	அரங்ேக கிற .
	
அ ைமப்ப த் த க் 	 எதிராக	 தலில்	 கிளர்ச்சிைய	 ண் விட்டவர்	இேய .
அவர 	வானர 	என்ற	ேகாட்பாட்ைட	அவரின்	சீடர்கேள	 ட	 ைமயாக	 ரிந்
ெகாண்டார்களா	 எனத்	 ெதரியவில்ைல.	 மதக்	 கட் ப்பா 	 மி ந்த	 அன்ைறய
ழலில்	அவர்	ெசய்த 	மாெப ம்	 ரட்சி.	ஓய் 	நாளில்	அற் தங்கள்	ெசய்ததால்
தர்களின்	 எதிர்ப்ைப	 சம்பாதித் க்	 ெகாள்ள	 ேவண் யதாயிற் .	 தர்கள்

அதிகாரத்தால்	 அன் 	 ெஜயித்தார்கள்,	 ஆனால்	 ெகாள்ைகயால்	 இேய விடம்
ேதாற்றார்கள்.	 உலக	 மக்கள்ெதாைகயில்	 அதிகம்	 ேபர்	 கிறித்தவ	 மதத்ைத
பின்பற் வேத	இதற் 	சாட்சி.
	
சத்தியத்ைதப்	 பின்பற் பவர்களின்	 கண்	 பார்த் 	 ேப வ 	 இயலாத	 காரியம்.
மேனாேவகத்தில்	 நான்காயிரம்	 ஆண் க க் 	 ன்னால்	 ேபார்	 நடந்த

ட்ேசத்திர	 த்தக்களத் க் 	 நம்மால்	 ெசல்ல	 கிறதல்லவா?	 ேகாயிலின்
பிரம்மாண்டமான	ேகா ரத் க் 	 ன்	நாம்	நம்ைம	சி 	எ ம்பாக	 உணர்கிேறாமா
இல்ைலயா?	 த்தர்	 இறந் விட்டார்	 அவர்	 ேபாதைனகள்	 இன் ம்	 வாழ்கிற .
தர்மச்சக்கரம்	 ழன் 	 ெகாண்ேட ள்ள .	 அநீதிைய	 எதிர்த் 	 சத்தியத்தின்
பக்கம்	நிற்பவர்க க் 	ேசாதைனகள்	ேதான்றலாம்,	கி ஷ்ணனின்	வார்த்ைதயில்
ெசால்ல	 ேவண் ெமன்றால்,	 ெஜயித்தால்	 மண்ைண	 ஆள்வாய்.	 மரணித்தால்
வர்க்கம்	 வாய்	எனேவ	மனந்தளராமல்	 ன்ேனறிக்	ெகாண்ேடயி .
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ஆைசப்பட்ட 	கிைடத்த டன்	நாம்	இைதத்தான்	ேத ேனாமா	என் 	
எண் கிேறாம்.	ஒவ்ெவா வர்	மனதி ம்	ஒ 	ெந ப் 	எரிந் 	
ெகாண் தா ள்ள .	அந்த	ெந ப் க் 	எண்ெணய்விட் 	வளர்ப்ப 	நாேம.	உலக	
மக்கள்	ெதாைகயில்	பாதிக் 	ேமல்	ெசல்வத்ைதத்	ேத 	ஓ கிறார்கள்.	மீதி	ேபர்	
ெபண்கைளெயல்லாம்	தன்	ஆைசநாயகி	ஆக்கிக்	ெகாள்வதில்	ஆர்வம்	
காட் கிறார்கள்.	நல்லவர்	ஒ வர்	உள்ளார்		எனில்	அவர்ெபா ட் 	எல்ேலா க் ம்	
ெபய் ம்	மைழ	ேபாலத்தான்	உண்ைமைய	ேத ம்	ஒ சில க்காகத்தான்	இந்த	
உலகம்	இன் வைர	நிைலத் ள்ள .
	
தன் யிைரக்	காப்பாற்றிக்	ெகாள் ம்	ஒேர	ேநாக்கத் டன்	அதர்மத் க் 	ேதாள்
ெகா த்தால்	 வம்சத் க்ேக	 தீராப்பலி	 வந் ேச ம்.	 சித்தார்த்தன்	 மனிதன்ப ம்
யரங்க க்கான	காரணத்ைதத்	ேத 	ஓ னான்.	அவைன	அரண்மைனயிலி ந்

ெவளிேயற்றிய	 சக்திேய	 அவ க் 	 ஞானத்ைதப்	 பரிசளித்த .	 உண்ைமயின்
பாைதைய	 ேதர்ந்ெத த்ததால்	 ேசாதைனக் 	 உள்ளாக்கப்பட்டார்	இேய .	 தச்சன்
மகனின்	 ேபச்ைசக்	 ேகட்க	 ட்டம்	 ய ,	 ஏெனனில்	 பிரசங்கத்தில்	 உண்ைம
இ ந்த .	கவர்ச்சியால்	ஈர்க்கப்பட்டவர்கள்	விட் ல்	 ச்சிையப்	ேபால்	ெந ப் க்
இைரயாவார்கள்.	உண்ைமயின்	ஒளிக் 	விளம்பரங்கள்	ேதைவயி க்கா .
	
ேபரழகிகைளெயல்லாம்	 ஒ நாள்	 மரணம்	 வி ங்கப்ேபாகிற .	 அவர்கைள
நிைனத் 	 ஏங்கிக்	 கிடப்பதால்	 பயெனான் மில்ைல.	 ேதாலில்	 க்கத்ைத ம்,
ேகசத்தில்	 நைரை ம்	 பரிசாகக்	 ெகா த் 	 காலம்	 எப்ப 	 அவைள
சின்னாபின்னப்ப த்தி ள்ள 	 என் 	 பார்.	 நீ	 மட் ேம	 ழம் வதாக
நிைனக்காேத,	ேபார்க்களத்தில்	அர்ஜூனன்	 ழம்பவில்ைலயா?	எைத ம்	உன்ைன
ஆதிக்கம்	 ெச த் வதற் 	 அ மதிக்காேத.	 இடம்	 ெகா த்தால்	 ஆ ள்

வதற் ம்	 அதற் 	 அ ைமயாக	 இ க்க	 ேவண் யி க் ம்.	 இேய வின்
ேபாதைனகளில்	 ட	 நீ	 ரண்பா கைளக்	 காணலாம்.	 அதைனக்	 காரணமாக
ைவத் 	அவரின்	உண்ைமத்	தன்ைமைய	சந்ேதகிக்காேத.
	
ஒ 	ெசயைலச்	ெசய்வதற் ரிய	வி ப்பார்வம்	கட ளிடமி ந் 	வ கிற .	 எந்த
சக்தி	நம்ைம	பிறக்க	ைவத்தேதா	அந்த	சக்தி	நம்ைம	க வியாக	உபேயாகப்ப த்தி
தன்	 காரியத்ைத	 நிைறேவற்றிக்	 ெகாள்கிற .	 கட ளின்	 ைககளில்
ெபாம்ைமகைளவிட	 நாம்	 ேமலானவர்களல்ல.	 எல்ைலக் ட்பட்ட	 மனம்	 தன
நம்பிக்ைககள்	 ெபாய்க் ம்ேபா 	 பரிதவிக்கிற .	 இப்ேபா 	 அந்த	 மனித க்
தன்ைன	 ெவளிப்ப த்திக்	 ெகாள்வ 	 கட ளின்	 வி ப்பத்ைதப்	 ெபா த்த .
ஆலயத்தில்	 திைரச்சீைலைய	 விலக்கினால்	 ெதய்வத்தின்	 தரிசனம்	 கிைடப்ப



ேபால்,	மனத்திற் ம்	ஞானத்திற் ம்	இைடேயயான	திைரைய	நீ	விலக்க	ேவண் ம்.
எல்லாம்	 உன் ள்ேள	 உள்ள .	 ெவளியில்	 கிைடக் ம்	 ேதால்வி	 ேபான்ற
அ த்தங்கேள	உன்	மனம்	உண் கப்பட	காரணமாகிற .
	
இழந் விட்ட	 வர்க்கத்ைத	 நிைனத் 	 மனிதன்	 கவைலப்பட்டதாகத்
ெதரியவில்ைல.	 ற லைக	 சகல	 வசதிகேளா ம்	 அைமத் க்	 ெகாண்ட
மனித க் 	 கட ள்	 ேதைவப்படாத	 ெபா ளாகிவிட்டார்.	 இத்தைன	 வசதிகள்
வர்க்கத்தில்	 இல்லாவிட்டா ம்	 அங் 	 நிம்மதி	 கிைடக் ம்.	 இைத	 மனிதன்

உணர்வதில்ைல.	கட ைளக்	கண்டவர்கள்	சராசரி	வாழ்க்ைகயிலி ந் 	 ற்றி ம்
விலகிக்	 ெகாள்வார்கள்.	 ைபத்தியமாக,	 பிச்ைசக்காரர்களாகத்	 தான்	 அவர்கள்
இவ் லகில்	அைலந் 	 ெகாண் ப்பார்கள்.	 மதம்	 ஒ 	 வாசல்	அதற்காக	 இந்த
வாசல்	 வழியாக	 மட் ம்	 ெசன்றால்	 தான்	 கட ள்	 ெவளிப்ப வார்	 என்பதில்ைல.
இறப் க் 	பிற ம்	மதச்சடங் ள்	பின்பற்றப்பட்டால்	ஆச்சரியப்ப வதற்கில்ைல.
	
இந்த	 ற்றாண் ல்	மத மார்கள்	சட்டத்திற் 	 ன்	நிற்கைவக்கப்ப கிறார்கள்.
நாத்திகர்கள்	 தங்கள்	 க த் க்கைள	 ெவளிப்ப த்த	 அ மதிக்கப் கிறார்கள்.
கட்டற்ற	 தந்திரம்	எ ம்	ேபா ம்	அதற் 	நாேம	ஒ 	எல்ைல	வ த் க்	ெகாள்வ
நல்ல .	 பக் வமற்ற	ஆட்களால்	 க த் 	 ேமாதல்	 ெகாைலயில்	 ேபாய்	 கிற .
ஒ 	 மனிதன்	 எல்ேலா க் ம்	 நல்லவனாக	 இ க்க	 வாய்ப்ேப	 இல்ைல.	 ஆன்மீக
வாழ்வில்	 ன்ேனற்றேம	இல்ைலெயன	அ த் க்	 ெகாள்ளக்	 டா .	ஆன்மீகப்
பாைதயில்	கட ைள	அைடவதற் 	இன் ம்	சில	அ கேள	இ க்கலாம்.	 ைதயல்
கிைடக்கவில்ைல	 என	 அ த் க்	 ெகாண் 	 ேமற்ெகாண் 	 ேதாண் வைத
நி த்தக் டா .	 ெபா ைமேயா 	 நைட	 ேபாட்ேடாமானால்	 வாழ்வின்	 ேநாக்கம்
இந்த	ெஜன்மத்திேலேய	நிைறேவ ம்.
	
வாழ்க்ைகையத்	 றந் 	பக்கிரியாக	அைலபவர்களிடம்	ேபாய்,	உலகியல்	ரீதியிலான
ெவற்றிக்காண	 வழி ைறகள	 ேகட்கிறார்கள்.	 நாைள	 நல்லேத	 நடக் ம்	 என்ற
நம்பிக்ைகயால்	 தான்	 ப க்ைகயில்	 வீழ்கிறார்கள்.	 வ த்தப்ப பவர்க க்
உதவாமல்	அ 	அவர்களின்	 கர்மபலன்	 என் 	 ேவ க்ைகப்	 பார்த்தால்	 கட ளின்
ேகாபத்திற் 	 ஆளாேவாம்.	 கல்ைல	 ெபான்னாக்கினால்	 ேபா ம்	 மனிதர்கள்
யாைர ம்	 கட ளாக	 ஒத் க்ெகாள்வார்கள்.	 பணத்ைத	 ேத ேய
ஓ க்ெகாண் ப்ப 	காற்றிைனச்	சிைறப்ப த் வதற் 	ஒப்பா ம்.
	
‘நான்	இ க்கிேறன்.	நான்	மட் ேம	இ க்கிேறன்.	ஆ ம்,	ெபண் மாக	நாேன
இவ் லகில்	 நிைறந்தி க்கிேறன்.	இந்த	அைலகள்	 எ வதற் 	 நாேன	 காரணம்.
கிழக் 	 சிவப்பதற் 	 நாேன	 காரணம்.	 பிறப் க் ம்,	 இறப் க் ம்	 இைடேய	 நீ
உலாவிக்	 ெகாண் க்கிறாய்,	 நான்	 பிறக்க மில்ைல,	 இறக்க மில்ைல	 என் ம்
நிைலயாய்	 இ க்கிேறன்.	 அன்ைப	 ெவளிப்ப த்த	 ஒ 	 உதைட ம்,	 அரிவாைள



ஓங்க	 ஒ 	 ைகைய ம்	 நாேன	 ேதர்ந்ெத க்கிேறன்.	 ஓர்	 இர க்காகத்	 தான்
மனிதர்கைளப்	 பைடத் 	 ஆட் வித் 	 வ கிேறன்.	 இேதா	 வைலவிரிக்கிேறன்
மீன்க க்காக	அல்ல	மனிதர்க க்காக.
	
நான்	 ைபத்தியக்காரன்	 தான்	 அப்ப ெயன்றால்,	 நான்	 பைடத்த	 உலகம்
ைபத்தியக்கார	 வி தி	 தாேன.	 ேமய்ப்பன்	 எப்ெபா ம்	 தப்பிய	 ஆட்ைடத்தான்
ேத க்	ெகாண் ப்பான்.	ஆட் மந்ைதயில்	எந்த	ஆ 	எப்ேபா 	உணவா ம்	என்
ஆட் க் த்	 ெதரியா .	 ஆட் டம்	 சம்மதம்	 ேகட்டா	 பலியி கிறார்கள்.	 இ
மனித க் ம்	 ெபா ந் ம்.	 மரணநிழல்	 மனிதைன	 ரத்திக்	 ெகாண்ேட ள்ள .
அவைள	 நான்	 ெந ங்கிக்	 ெகாண்ேட	 இ க்கிேறன்--’.	 கட ள்	 இப்ப த்தான்
லம்பிக்	 ெகாண் க்கிறார்.	 ஆதாம்	 ஏவாைள	 கட ளிடமி ந் 	 காப்பாற்றி
ெகாண் 	ெசன் விட்டான்.	கட ள்	ஆதாைம	என்ன	ெசய்தார்	என் 	ெதரியா .
ஆனால்	 ஏவாள்	 ஒவ்ெவா 	 ெபண் க் ள் ம்	 இ ந் 	 ெகாண் 	 ஆதாைம
ேத க்	ெகாண் க்கிறாள்.	தாயானா ம்,	தாரமானா ம்	சிவகாமியின்	சிந்தைன
சிவைனப்பற்றியேத.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	

	

	
	



	

	

	
	

����������
	
யசிந்தைனைய	 வரமாக	 ெபற்ற	 மனிதன்	 தன 	 நிம்மதிைய

பறிெகா த் விட்டான.்	தன் ணர் 	ெபற்றவர்கள்	கடந்த	காலத்தவ களிலி ந்
பாடம்	கற் க்	ெகாள்கின்றனர்.	மன க் 	பி த்தைவ	அைமயாத	ேபா 	இறக் ம்
வைர	 அதற்காக	 ஏங்கித்	 ெதாைலக்க	 ேவண் யி க்கிற .	 தனக் 	 வாய்த்த
ேபா ெமன்ற	 மனநிைற 	 இங்ேக	 யா க் ம்	 வ வதில்ைல.	 அழ 	 என்பைத
ேதாற்றத்ேதா 	 சம்மந்தப்ப த்திப்	 பார்க்கிறார்கள்	 மக்கள்.	 பணத் க்
க்கியத் வம்	 அளிக் ம்	 மனிதன்,	 பணம்	 ேசர்ந்த டன்	 அக்கம்பக்கத்தில்

உள்ளவர்கைள	அலட்சியப்ப த் கிறான்.
	
அ த்த	 ேவைள	 உண க் 	 உைழத்தாக	 ேவண் ெமன்றால்,	 பம்பரமாய்	 ழல
ேவண் யி க் ம்.	 வங்கிக்	 கணக்கில	் ஒ 	 ேகா 	 இ ந்தால்	 யார்	 தான்	 ைம

க்க	 ன்வ வார்கள்.	 வ ைம	 சி ைவையவிட	 ைமயான .	 உலகின்
இத்தைன	 ஓட்டங்க க் ம்	 காரணம்	 அைர	 ஜான்	 வயி தான்.
எண்ணிப்பா ங்கள	் எத்தைன	 ேகா 	 கால்கைள	 நைனத்தி க் ம்	 இந்தக்
கடலைல.	 ச ரங்க	 ஆட்டத்தில்	 ெவட் ண்ட	 சிப்பாய்க க்காக	 சக்கரவர்த்தி
க்கம்	அ சரிப்பதில்ைல.

	
ஆன்மா க் 	தாங்க	இயலாத	 ைமைய	அளித் ,	அந்த	 மனிதன்	 பரிதவிக் ம்
ேபா 	 தனக் ள்	 சிரித் க்	 ெகாள்பவன	் கட ளா?	 தந்ைதயானவர்	 மக க்
என்ன	ேதைவ	என்பைத	அறிந்தி க்க	ேவண்டாமா?	வாழ்க்ைக	கப்பல்	கைர	ேச ம்
என்ற	உத்தரவாதத்ைதக்	கட ளால்	 ட	தர	 யா .	பகைலத்	ேத கிற 	இர ,
இரைவத்	 ேத கிற 	 பகல	் அதன்	 ேநாக்கம்	 நிைறேவற	 சிறிதளவாவ
சாத்தியக் கள்	 உண்டா?	 இைறவன்	 தன்ைன	 ெவளிப்ப த்திக்	 ெகாள்ள
மாட்டார்.	சில	சங்கடமான	 ழ்நிைலகளில்	உள் க் ள்	இ க் ம்	ஏேதாெவான்
உங்கைள	வழிநடத் வைத	அறிந்தி க்கின்றீர்களா?
	
ம ம்,	மங்ைக ம்	இல்லாவிட்டால்	வாழ் 	நிம்மதிைய ம்,		 வாரஸியத்ைத ம்	
இழந் வி ம்.	எஜமானன்	தான்	ெகா த்த	ெவள்ளிக்	காசிைன	ைவத் 	உைழத் 	



அைத	இரட் ப்பாக் ம்	ேவைலக்காரைனேய	வி ம் வான,்	அப்ப ேய	கட ம்.	
உைழப் க் 	ஏற்ற	ஊதியம்	உனக் 	கிைடக்காமல்	இ க்கலாம்.	ஆனால்	அதற்கான	
பலைன	உரிய	ேநரத்தில்	தந்ைதயானவர்	மக க் 	தந் வ வார்.	ஒ 	
கண் பி ப் க க் 	பின்னால்	எத்தைன	உைழப் 	இ க்கிற .	உலைகப்	பைடக்க	
கட ள்	எவ்வள 	சிரமப்பட் ப்பார்.
	
தல்	 யற்சியிேலேய	 ெவற்றியைடந்தவர்க க் 	 ெவற்றியின்	 அ ைம

ெதரியா .	 இன் டன்	 ஆ ள	் வைடகிற 	 என் 	 எண்ணிக்ெகாண்டால்
ேவைலைய	 ப்பதற் 	 ேநரேம	 ேபாதா .	 பணக்கார	 கனவான்களிடம்	 பசிையப்
பற்றிக்	ேகட்டால்,	கிேலா	என்ன	விைல	என் தான்	ேகட்பார்கள்.	இயற்ைக	என்ைன
ஏற் க்	 ெகாண்டதினால்	 தான	் நான்	 இன் ம்	 உயிேரா 	 இ க்கிேறன்.
பா காப்பின்ைம	 உணர் தான்	 ேம ம்	 ேம ம்	 பணத்ைதச்	 ேசர்க்க	 மனிதைனத்

ண் கிற .	 ெபண்ணின்	 மீ 	 காட் ம்	 அதீதமான	 காதைல	 கட ளின்	 மீ
தி ப்பினால்	ஞானம்	கிட் ம்.
	
இந்த	உலகத்ைத	கட ள்	ஒ வ க் 	 த்தைகக் 	விட் ள்ளார்.	ஒப்பந்தக்காரர்
மனித	 வளத்ைத	 எவ்வா 	 பயன்ப த் வ 	 என்பைத	 நன்கறிந் 	 இ க்கிறார்.
எஜமான	 வி வாசம்	 அதிகமாக	 இ ப்பவர்கேள	 இவ் லகில்	 பணக்காரராக
இ க்கிறார்கள்.	 ேகா 	 ேகா யாக	 ெகாட் பவைனவிட	 ைபயிலி க் ம்	 ஒத்ைத
பாைய	 உண் யலில்	 ேபாட் 	 ேபா பவேன	 உயர்ந்தவன.்	 ேநர்ைமயான	 வழியில்

பணம்	 சம்பாதிப்பவர்கைள	 இவ் லகில்	 விரல்விட் 	 எண்ணிவிடலாம்.	 ெகாைல
ெசய்வைதவிட	மனிதனின்	நம்பிக்ைகச்	 வைர	உைடத்ெதறிவ 	மகாபாவம்.
	
ஒ 	மனிதைன	 நியாயந்தீர்க்க	மனதால்	 ட	 தீைம	ெசய்யாதவர்களாக	இ க்க
ேவண் ம்.	 இந்த	 பாவிக க்கான	 உலகத்தில்	 மன்னிப் 	 கட ளின்	 வழியாக
இ க்கிற .	 த்தர்,	 இேய 	 ேபான்றவர்கள்தான்	 மனித	 எல்ைலக் 	 உயர்ந்தனர்.
நாெமல்ேலா ம்	 ெவ ம்	 ஆட் 	 மந்ைதகள்	 தான்.	 மரம்,	 மைல ம்	 ட
மகிழ்ச்சியாக	இ க்கிற .	 மனிதன்	தன்	ெமய்யான	 நிைலைய	அறிந் ெகாள்ள

யாதப 	அவன 	சிந்தைனத்திறன்	த க்கிற .	நான்	இல்லாமல்	ேபா ம்ேபா
உலகம்	 இயங்கிக்	 ெகாண் தான்	 இ க் ம்.	 உலகிற் 	 சாதாரண	 மனிதனின்
இ ப் 	அவ்வள 	 க்கியமானதில்ைல.
	
மனித க் ள்	 சமாதானம்	 உண்டானால,்	 க ைண	 ஊற்றாக	 அவன்	 உள்ளம்
திகழ்ந்தால்	 நா க க் 	 இைடேயயான	 எல்ைலகள்	 உைடப்பட் வி ம்.
இனிேம ம்	 என்நா 	 என்மக்கள்	 என்ற	 கிய	 கண்ேணாட்டம்	 ேதைவப்படா .
மகான்களின்	 ேபாதைனகைள	 ெகாைலகாரன்	 ட	 தனக் 	 சாதகமாக
பயன்ப த்திக்	 ெகாள்கிறான்.	 கட ேள	 மிக் 	 வந்தால்	 ட	 அதிசயத்ைத
நிகழ்த்திக்	 காட்டச்	 ெசால்வார்கள்.	 சித் 	 விைளயாட் ல்	 ஈ பவன	் தன்ைனப்



பின்பற் பவர்கைள	மரணத்தில்	இ ந் 	காக்க	 மா?
	
இந்த	 உலகம்	 ைகதிகளின்	 டாரம்.	 மனிதன்	 தன்ைனத்	 தி த்திக்	 ெகாள்ள
இைறவன்	 வழங் ம்	 அரிய	 வாய்ப் .	 இரட்சகர்கள்	 தன்	 அகந்ைதையக்
ெகான்றதினாேலேய	 இைறவைனக்	 கண்டனர்.	 எல்ைலக் ட்பட்ட	 மனதால்
இைறவைனக்	 காண	 யா 	 என	அவர்கள்	 உணர்ந்தி ந்தனர்.	 மரணம்	இந்த
உலகத்தில்	சமத் வத்ைத	நிைலெபறச்	ெசய்கிற .	ஏற்கனேவ	நிகழ்ந்த 	மீண் ம்
நிகழக்	 ய	 சாத்தியக் கள்	 நிைறந்த	 உலகமி .	 நடக்கப்	 ேபாவைத
தைலகீழாக	நின்றா ம்	நம்மால்	த த் 	நி த்த	 யா .
	
பணத்ைத ம்,	 கைழ ம்	 ேபா ெமன் 	 ெசால்ல	 மனம்	 இடம்தரா .	 கட ள்
ஊனமான	 வயிற்ைற	 எனக் 	 பைடத்தி ந்தால்	 பசி	 இ ந்தி க்கா .	 ேபாட்
மி ந்த	உலகில்	மற்றவரின்	 கில்	 த்தித்தான்	 ன்ேனற	ேவண் யி க்கிற .
பாவ	கணக் 	வழக் கைள	ைகயா ம்	சித்திர ப்த க் த்தான்	ெதரி ம்	நான்
இன் ம்	எத்தைன	பிறவிகள்	எ க்க	ேவண் ெமன்ப .
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மனிதனில்	 சரிபாதி	 விகிதத்தில்	ஆ ம்	 ெபண் ம்	 இ க்கின்றனர்.	 இறக் ம்
வைர	 மனிதனால்	 ெபண்ணாைசயிலி ந் 	வி பட	 யா .	 ெபண்ணாைசயால்
மீண் ம்	 பிறந்தைத	 அறிந்த	 பீஷ்மன்	 இந்தப்	 பிறவியி ம்	 ெபண்	 ேமாகத்தில்
சிக்கிக்	ெகாண்டால்	அ த் 	மீண் ம்	பிறவிெய க்க	ேவண் யி க் ம்	என்பைத
உணர்ந்தான்.	 கங்ைக	 த்திரனான	 பீஷ்மன்	 ெபண்ைணப்	 பற்றிய	 ஆைசகைள
தன 	 மனத்திலி ந் 	 அ ேயா 	 க்கிெயறிந் 	 யக்ெகாைல	 ெசய்
ெகாண்டான்.
	
பீஷ்மன்	ராஜ்ஜியத்ைதத்	 றந்த 	ெபரிதல்ல.	ெலளகீகேம	ேவண்டாெமன் 	
எ த்தவ க் 	 அரியாசனம்	 எதற் .	 பாலின	 ஈர்ப்பிலி ந் 	 வி பட்டவ க்
எதிேர ள்ள	ஏேதாெவான் 	விலகிக்	ெகாள்கிற .	கட ளின்	தரிசனம்	அவ க்
காணக்	 கிைடக்கிற .	 கட ள்	 நம்	 வழிேய	 ெசயல்பட	 ேவண் ெமன்றால்
நம்மிட ள்ள	அகந்ைதைய	அவர்	வதம்	ெசய்ய	நாம்	வாய்ப்பளிக்க	ேவண் ம்.	அ
அவ்வள 	எளிதல்ல.
	
மனிதனின்	 அகந்ைதைய	 தி ப்தி	 ெசய் ெகாள்ள	 ஏற்ப த்தப்பட்ட 	 தான்
இவ் லகம்.	 மனம்	 தான்	 இந்த	 மாயாேலாகத்ைத	 உண் 	 பண் கிற .	 உலகில்
நடந்த	சமர்க க்ெகல்லாம்	அகந்ைதேய	காரணம்.	சில	மனிதர்களின்	நான்	என்ற



அகந்ைதைய	கட ள்	ெகாைல	ெசய்கிறார்.	அந்த	மனிதனின்	வழிேய	இைற	சக்தி
ெவளிப்பட	ஆரம்பிக்கிற .	சலனமற்ற	 ளத்தில்	 ரியன	்பிரதிபலிப்பைதப்	ேபால்.
	
தர்ம	 சக்கரம்	 ழல	ஆரம்பிக்கிற .	 உத்தமர்கள்	 ேசாதைனக் ள்ளாக்கப்ப வ
இந்த	 உலகில்	 வழி	 வழியாக	 நடந் 	 வந் ள்ள .	 தன 	 சேகாதர க்காக
அம்ைபையக்	கவர்ந் 	வ வ ம்.	ெவல்லப்பட்ட	அம்ைபைய	ஏற்க	சா வ	மன்னன்
ம த் விட,	 தன்ைன	 ஏற் க	் ெகாள் ம்ப 	 ேவண் ம்	 அம்ைபைய
க ைணயின்றி	 றக்கணிப்ப ம்.	நிராகரிப்பின	்வலி	ெபா க்க	 யாமல்	அம்ைப
தற்ெகாைல	 ெசய் 	 ெகாள்வ ம்.	 பீஷ்மைன	 பலிதீர்க்க	அவள்	 சிகண் 	 உடலில்

ந் 	 ெகாள்வ ம்.	 த ந்த	 சந்தர்ப்பத் க்காக	 அவள்	 காத்தி ப்ப ம்.
பீஷ்மனின்	 ைவ	விதி	அம்பாவின்	 லமாக	தீர்மானித்தி க்கிற .	வாழ்வதற்
ஆைசப்ப பவன்	ேப களின்	 மீ 	அம் 	எய்ய	மாட்ேடன்	என	ஒ 	நா ம்	ெசால்ல
மாட்டான்.
	
திெரளபதி	 உைடகைள	 ச்சாதனன்	 கைள ம்	 ேபா 	 சத்தியத்தின்	 ரல்
அசரீரியாக	 பீஷ்ம க் 	மட் ம்	ேகட்ட .	ெபண்கைள	அவர்கள்	வி ம்பினாலன்றி
ேவ 	யாரா ம்	அவர்கைள	நிர்வாணப்ப த்த	 யாெதன் .	சைபயில்	நடந்த
என்னெவன் 	 அவர்	 கண் க் ப்	 லப்படவில்ைல.	 ெவ ம்	 காரி ைளத	் தான்
அவர்	 தன்ெனதிேர	 கண்டார்.	 இ க்ைகயிலி ந் 	 எழ	 யாம ம்,
ெதாண்ைடயிலி ந் 	 ரல்	 எ ப்ப	 யாம ம்	 அவர்	 கல்லாகிவிட்டார்.	 சற்
ேநரத்திற் 	அவர்	சிைலயாகிவிட்டார்.
	
தந்ைதயிடமி ந் 	 நீ	 வி ம் ம்	 ேபா 	 தான்	 உன்	 மரணம்	 நிக ம்	 என	 வரம்
வாங்கிய	 பீஷ்மன்.	 ட்ேஷத்திர	ேபாரில்	சிகண் யால	்வீழ்த்தப்பட்டான்.	சிகண்
மீ 	அம் 	எய்தி க்கலாம்	அவன்	பின்பற்றி	வந்த	தர்மம்	அைத	த த்த .	ெபண்
அம்சம்	ெகாண்டவர்கைள	அ ம்	ேபார்க்களத்தில்	 ட	நிராகரிக் ம்	அள க்
பீஷ்ம க் 	என்ன	ேநர்ந்த .	சத்தியம்	எந்த	 பத்தில்	வந் 	யாைரச்	சாக க் ம்
என் 	கட க் 	மட் ேம	ெதரி ம்.	அம் ப்ப க்ைகயில்	 பீஷ்மன்	கிடந்த	 ேபா
பீஷ்ம க் 	மரணத்தாகம்	எ த்த .	அைதத்	தணிக்கக்	அவன 	தாய்	கங்ைக
வரவில்ைல.
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பரத	 கண்டம்	 வ ம்	 இந் மத	 சனாதன	 தர்மம்	 ெகாஞ்சம்	 ெகாஞ்சமாக
அழிந் 	 ெகாண் 	 வந்த .	 மதம்	 மனிதனிடத்தில்	 உள்ள	 மி கத்ைத
வளர்த்ெத த்த .	 மத மார்கள்	 அரச க் 	 இைணயான	 அதிகாரம்
ெபற்றி ந்தார்கள்.	 மடாதிபதிகளின்	 தவ கைள	 அரசாங்கம்
கண் ெகாள்வதில்ைல.	 மரணம்	 எப்ேபா 	 ேவண் மானா ம்	 மனிதைன
ஆட்ெகாள்ளலாம்.	 மரணப் திைர	 அவிழ்ப்பதற் 	 ெசன்றவரில்	 மீண்டவர்
எவ மில்ைல.	தன்ைன	ெவளிப்ப த்திக்	ெகாள்ளாத	சக்திக் 	நாம்	ஏன்	பயப்பட
ேவண் ம்.	 நம்	 ைககளில்	 இ க் ம்	 வாழ்க்ைகைய	 மரணம்	 பறித் க்
ெகாள்வதற் 	 ன்	நாம்	விழித் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.
	
ேபாகத்ைத	விட்ெடாழித்தால்	இறந்த	பின் 	 வர்க்கம்	கிைடக் ம்	என்ப 	ஏமாற்
ேவைல.	இப்ப ச்	ெசால்பவன்	திைரமைறவில்	ராசலீைல	 ரிந் 	ெகாண் ந்தான்.
காவி	உைடயணிந்தவனின	்மனதில்	காமவிகாரங்கேள	நிைறந்தி ந்தன.	பச்சிளம்
ழந்ைதகள்	 இறக்கின்றேத	 அைவ	 ெசய்த	 பாவம்	 என்ன.	 கட ளின்	 பைடப்

என்றால்	 அைவ	 ஏன்	 ரணமைடயவில்ைல.	 உடல்	 ஊனத் டன்	 எத்தைனக்
ழந்ைதகள்	 பிறக்கின்ற .	 ேயாகிகைள ம்,	 ஸ்திரி	 ேலாகைன ம்	 ஒேர	 தீதான்

எரிக்கப்	 ேபாகிற 	 என்றால்	 ஐம் லன்கைள ம்	 அடக்கி	 நீ	 என்ன	 கத்ைதக்



கண்டாய்.
	
வாழ்க்ைகயில	் ஒ 	 ஒ ங் 	 இல்லாமல்	 ேபாய்விட்ட .	 ெபண்கள்	 ேபாகப்
ெபா ளாகேவ	 க தப்பட்டார்கள்.	 ம்பலாகக்	 	 இப்ேபா 	 கட்சி	ஆரம்பிப்ப
ேபால	 அப்ேபா 	 மதத்ைத	 ஸ்தாபித்தார்கள்.	 மக்கள்	 இதைனக்
கண் ெகாள்ளாமல	் ேவ க்ைகப்	 பார்த்தார்கள.்	 மரணசர்ப்பம்	 தீண் ேயத்	 தீ ம்
எ ம்	 ேபா 	 பயந் 	 ஒளிந் 	 ெகாள்வதால	் என்ன	 லாபம்	 என	 மக்கள்
க தினார்கள்.	 கட ைளக்	 கண்ேடன்	 எனச்	 ெசான்னவர்க க் ப்	 பின்னால்
மக்கள்	ஆட் மந்ைதையப்	 ேபால்	அணிவ த் ச்	 ெசன்றார்கள்.	 நீங்கள்	 இறந்த
பிற 	 உங்கைள	 வர்க்கத் க் 	 அ ப்ப	 என்னால்	 இய ம்	 என
சவால்விட்டவர்களின்	கால யில்	மக்கள	்சரண் ந்தார்கள்.
	
இறப் க் 	 பிறகான	 வாழ் க்காக	 கட ைளச்	 சாக த் விடக்	 ட	 மக்கள்
தயாராய்	 இ ந்தார்கள்.	 உயிேரா 	 இ க் ம்வைர	 எல்லாவற்ைற ம்
அ பவித் விட	 ேவண் ம்	 என்ற	 எண்ணம்	 மக்களிடம்	 ேமேலாங்கி	 இ ந்த .
ேயாகிகளின	்உபன்யாசத்ைதக்	ேகட் விட் 	சத்தியத்ைதப்	பின்பற்றியவன்	மட் ம்
சாகாமல்	இ ந் வி வானா	என	எதிர்க்	ேகள்வி	ேகட்டார்கள்.	மலத்ைதத்	ேத த்
தின் ம்	 நாையப்	 ேபால	 கத்தின்	 பின்னாேலேய	 மக்கள்	 அைலந்தார்கள்.
வலிைமயானவர்கள்	 மட் ேம	 வாழ ம்	 என்ற	 நிைலைய	 மக்கள்
ஏற்ப த்தினார்கள்.	 அடக்கமாக	 இ ந்தா ம்	 மரணம்	 தாேன	 பரிசாகக்
கிைடக்கிற 	 என	 எதிர்வாதம்	 ரிந்தார்கள்.	 ஒ வன்	 மற்ெறா வைன	 வீழ்த்த
எப்ேபா ம்	தந்திரத்ேதாேட	அைலந்தார்கள்.
	
தான்	வாழ்வ 	உத்தமமான	வாழ்க்ைகயா	என	 யப்பரிேசாதைன	ெசய் 	ெகாள்ள
அவர்கள்	 வி ப்பப்படேவ	 இல்ைல.	 ேபாரா 	 எதைன	 ேவண் மானா ம்	 ெபற் க்
ெகாள்ளலாம்	 என்ைறய	 நிைலேய	 அப்ேபா 	 நிலவி	 வந்த .	 கட ைள	 நம் கிற
அ யார்கைள	 ெசத்த	 பின் 	 என்ன	 ஆேவாம்	 என் 	 ேகள்வி	 ேகட்
மடக்கினார்கள்.
	
ெநறியற்றதனாேலேய	காபாலிகம்	 மீதான	ஈர்ப் 	மக்களிடம்	 ப ப்ப யாக	 ைறந்
ேபான .	உலகம்	மாைய	என்ற	ெபளத்தத்தின்	பின்னால	்கவர்ந்தி க்கப்பட்டார்கள்.
கட ள்	 ம ப் 	ெகாள்ைகையக்	ெகாண்ட	 த்த	 மதம்	அன்ைறய	 காலகட்டத்தில்
பாரதம்	 வ ம்	 வியாபித்தி ந்த .	 விஷ் வின்	 கைடசி	 அவதாரமாக
க தப்ப ம்	 த்தர்	 அவதரித்த	 பின் 	 ைசவ	 சமயத்ைதக்	 காக் ம்	 ெபா ட்
சிவனின்	அவதாரம்	நிகழ்ந்த .	பரம்ெபா ள்	ேகரளாவில்	உள்ள	கால யில்	வசித்
வந்த	ஆர்யாம்பாைள	தன 	தாயாக	 ேதர்ந்ெத த்த ,	அவர்	தான்	இக்கட்டான
காலகட்டத்தில்	 இந் 	 மதத் க் 	 	 இரத்தம்	 பாய்ச்சிய	 ஆதிசங்கரர்.	 இந்
சமயம்	அவ க் 	மி ந்த	கடன்பட் ள்ள .	சங்கரனின்	ைவராக்கியத்தாேல	தான்



இந் 	 சமயம்	இன்றள ம்	 நிைலத் 	 நின் ெகாண் 	இ க்கிற .	ஆதிசங்கரர்
வாழ்ந்த	காலகட்டம்	பற்றி	மி ந்த	சர்ச்ைசகள்	இ ந்தா ம்.	அவர்	ேமற்ெகாண்ட
சாதாரண	 மனிதனால்	 ெசய்யக் ய	 காரியங்கள்	 அல்ல.	 அவர்	 எ திய	 கீதா
பாஷ்யேம	ஆகச்சிறந்த 	எனக்	ெகாள்ளலாம்.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	
	

	

��������
	
ேவத	காலத்திற் 	 ற்பட்ட	சமணமதத்தின்	இ பத் நான்காவ 	தீர்த்தங்கராக
மகாவீரர்	 ேதான்றினார்.	இவர 	 காலத்தில்	 சமணம்	 ேபரைலயாக	 உலகமக்களின்
மீ 	தாக்கத்ைத	ஏற்ப த்திய .	வர்த்தமானர்	என்ற	ெபயரில்	அரச	 ம்பத்தில்
பிறந்தா ம்	இவரின்	மனம்	 றவறத்ைதேய	நா வந்த .	சததிய ம்,	ஆ ைம ம்,
ைவராக்கிய ம்	 மி ந்தவர்	 ஆதலால்	 மகாவீரர்	 என	 இவர்	 ேபாற்றப்ப கிறார்.
இல்லறத்ைத	 தன 	 ப்பதாவ 	 வயதில்	 றந்த	 அவர்	 அதன	் பிற
பன்னிெரண் 	ஆண் கள்	கழித் 	சாலா	மரத்தின யில்	ஞானம்	ெபற்றார்.
	
திகம்பரனாக	திக ம்	இவர 	ேபச்ைசக்	ேகட்க	ஆயிரக்கணக்கான	மக்கள்	ஒன்

னர்.	 இவேர	 சமணத்தில்	 ேதான்றிய	 கைடசி	 தீர்த்தங்கரர்	 ஆவார்.	 அவர்
உலகிற் 	 ன் 	 ரத்தினங்கைள	 விட் ச்	 ெசன் ள்ளார்.	 அைவயாவன
நன்னம்பிக்ைக,	நல்லறி ,	நற்ெசயல்	ஆ ம்.
	
எண்ணத்தின்	 பின்னாலி ந் 	 இைறவன்	 பார்க்கின்றான.்	 உலகில்	 வா ம்



மக்களிடத்தில்	 கட ளின்	 ெவளிப்பாட் ல்	 ேவ பா 	 நில கிற .	 க்ககரமான
வாழ்க்ைகைய	 மனித	 லத்திற் 	 அளித்த	 அவன்	 எங்ேக	 இ க்கின்றான்	 என
யா க் ம்	ெதரியா .	கட ள்	ேபாகத்ைத	அ பவிக்க	தனக் 	ஓ டல்	ேபாதா
என்பதால்	தான்	மனிதைனப்	 பைடத்தி க்கின்றானா?	 உயிர்களிடத்தில	் பா பா
காட் ம்	அவைன	க ைணயாளன்	என் 	ெசால்ல	 மா?	இகேலாகச்	சிைறயில்
ெமய்க்காப்பாளனாக	விளங் பவைனேய	நாம்	கட ள்	என்கின்ேறாமா?
	
மனஅளவில்	 ெசய்யப்ப ம்	 இம்ைசக க் 	 தண்டைண	 வழங்க	 அவன்	 ஏன்
ன்வரவில்ைல.	 உடலளவில்	 ெசய்யாமலி ந்தா ம்	 மனத்தில்	 எண் வேத
ற்றமில்ைலயா.	 தான்	 தப்பிக்க	 உலக	 விதி ைறகளில்	 நிைறய	 ஓட்ைடகைள

உ வாக்கியவன்	 தான்	 கட ள்.	 கட ளின்	 சாயைலச்	 ெகாண் ப்தால்தான்.
மனிதன்	இன் ம்	மி கமாகேவ	இ க்கிறான்.	விதிைய	தன 	 யநலத் க்காக
வைளக்க	 ற்ப பவர்க க் 	 யார்	 உத்ேவகம்	 அளிப்ப .	 இ ப்பைத	 ைவத்
தி ப்தியைடயாமல்	உலைகேய	ெவல்ல	நிைனத்தால்	ஏன்	இரத்த	ஆ 	ஓடா .
	
நீ	இப்ேபா 	 ன்ேனற	 ேவண் ெமன்றால்	 மற்றவனின	் ைக	 ஏணிப்ப யாக்
என்பைதேய	 இன்ைறய	 ச கம்	 ெசால்லித்	 த கிற .	 உலைகேய	 ெவன்ற
சக்கரவர்த்திகெளல்லாம்	 இ தியில்	 என்ன	 ெகாண் 	 ெசன்றார்கள்.
வ ள்ளவர்கள்	ேபாரா 	ெபற் க	்ெகாள்ளலாம்	என்றால்	திக்கற்றவர்கள்	என்ன
ெசய்வ .	 அவர்க க் ம்	 கட ள்	 ப யளக்க	 ேவண் மல்ல்வா?	 நீர்க் மிழியில்
ரியன்	பிரதிபலிப்பதால	்அ 	கதிரவைன	ெசாந்தம்	ெகாண்டாட	 மா?

	
பணத்ைத	ேவட்ைடயா 	அதன்	 லம்	இறப்பதற் 	 ன்ேப	ேபாகத்ைத	அ பவித்
தீர்ப்பேத	 இன்ைறய	 வாழ்க்ைகயாகிற .	 வாழ்க்ைகக்கான	 ெநறி ைறகைள
தீர்த்தங்கரர்கள்	 ெசால்லியி ந் ம்	 எத்தைன	 ேபர்	 அதைன
நைட ைறப்ப த் கிறார்கள்.	 ேபாகத்தில்	 மிதக் ம்	 கட ைளத்தாேன
பின்பற் கிற 	 மனிதஇனம்.	 வர்க்கத்தின்	 கட ச்சீட் 	 மாந்த்ரீகர்களிடம்
கிைடக் ம்	 ேபா 	 உலகத்தில்	 சத்தியம்	 எவ்வா 	 நிைலெப ம்.	 கட ள்	 இந்த
உலகத்ைத	சித்ரவைதக்	 டமாக	அல்லவா	மாற்றி	ைவத் ள்ளான்.	 லன்க க்
தீனிேபா வதிேலேய	மனிதனின்	வாழ்நாள்	கழிகிற .
	
அன்பிற் 	அர்த்தமில்லாமல்	 ேபான	இவ் லகத்தில்	மனித	இனம்	இனி	எவ்வள
காலத்திற் 	 நீ த்தி க் ம்.	 ற்ற ணர்ச்சி	 இல்லாமல்	 தவ 	 ெசய்பவர்கள்
தங்கள்	அதிகாரத்ைத	பயன்ப த்தி	அந்தத்	தவைற	 மைறத் 	வி கிறார்கள்.
மகத்தான	 மனிதர்களின்	 வாழ்க்ைகச்	 சரித்திரத்ைத	 சில	 சமயங்களில்	 கட ள்
ட	 மறந் வி கிறார்.	 ெபண்ைண	 உடலாகப்	 பார்க் ம்	 இந்தச்	 ச தாயம்

மகாவீரைர	 எப்ப 	 ரிந் 	 ெகாள் ம்.	 மதம்	 எ ம்	 கிணற் க் ள்	 இ ந்
பார்த்தால	்மகாவீரைர	எவ்வா 	 ரிந் 	ெகாள்ள	 ம்.	க ைணேய	கட ெளன



ேபாதித்த	 அவைரப்	 பற்றி	 இன் 	 எத்தைன	 ேபர்	 நிைனத் ப்	 பார்க்கிேறாம்.
க்தியில்	நாட்டம்	இல்லாவிட்டால்	கட ள்	ைககளில்	உள்ள	 ல்	ெகாண் 	ஆ ம்

ெபாம்ைமயாக	இ தி	வைர	இ ந் விட	ேவண் ய 	தான்.
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விகாரமான	ேதாற்ற ைடய	சாக்ர ஸுக் 	விைட	ெதரிந்தி ந்த .	தமக் ப்	
பின்ேன	ேதான்றப்	ேபா ம்	தீர்க்கதரிசிகைளப்		பற்றி	அவர்	அறிந்ேத	இ ந்தார்.	
ச கத்தின்	அரண்கைளெயல்லாம்	தம 	ேபச்சால்	உைடத்ெதறிந்தார்.	அவர 	
ட்டத்தில்	இைளஞர்கள	்திர கிறார்கள்	என்பைத	ஒற்றறிந் 	கிேரக்க	அரசப்	

பிரைஞகளிடம்	ெதரிவித்தனர்	ைகக் லிகள்.	ேகா யாய்	 வித் 	கட ைள	
தி ப்திப த் ம்	உனக் 	எதிேர	பசியால்	வா ம்	ஏைழகள	்நிற்கிறார்கள்	என்ப 	
ெதரியவில்ைலயா	என் 	அவர்	கர்ஜித்தார்.	அக்காலகட்டத்தில்	பத் 	ேபர்	ஒன் 	

	மதத்ைத	ஸ்தாபித்தார்கள்	தான்	மட் ேம	கட ெளன் 	பிரகடனப்ப த்திக்	
ெகாண்டார்கள்.
வாழ்க்ைக	மனிதனாய்	மலர்வதற் 	கிைடத்த	மிகப்ெபரிய	வாய்ப் 	என்றார்	



சாக்ர ஸ்.	வாழ்கைகயின்	 றிக்ேகாள்	கட ைள	அைடவதல்ல	மண்ணில்	
அன்ைபப்	பரப் வேத	என்றார்.	மத மார்க க் 	வைளந் 	ெகா க்காமல	்தான்	
கண்டைடந்த	சத்தியத்ைத	ேபாதித்தார்.	எந்தவித	அச் த்தைல ம்	அவர்	
ெபா ட்ப த்தவில்ைல	கட ைளக்	காட் 	உங்கைள	அ ைமயாக்க	
யல்பவர்களிடம்	சிக்கிக	்ெகாள்ளாதீர்கள்	என்றார்.	அடக் ைறைய	

ேபார்க் ணத் டன்	எதிர்த் 	நில் ங்கள்	என்றார்.	ஏெதன்ஸ்	நகைரவிட் 	ேவ 	
இடத்திற் 	 ெபயர்ந் 	 கமாக	இ ந்தி க்கலாம்.	ஆனால்	அவர்		தன்	
ெகாள்ைகக்காக	எைத ம்	இழக்க	தயாராக	இ ந்தார்.
	
சித்தாந்தம்	 ேசா 	 ேபாடா 	 என்றார்கள.்	 ஒ நாள்	 உங்கள்	 ேகாட்ைடையத்
தகர்ப்ேபாம்	 என	 ழக்கமிட்டார்.	 சத்தியத்தின்	 வழியில்	 நிற்பவர்கைளேய	அவர்
மக்கைள	 ஆளத்	 த தி ைடயவர்களாக	 க தினார்.	 அரசாங்சம்	 மக்களின்
க த்ைத	 பிரதிபலிப்பதாக	 இ க்க	 ேவண் ம்	 என்றார்.	 மக்களின்	 நலனில்
அக்கைற	 உள்ளவேன	 தைலவன்	 என்றார்.	 விஷம்	 தடவிய	 த் வா டன்
மரணவியாபாரிகள்	 அவைரப்	 பின்ெதாடர்ந்த	 வண்ணம்	 இ ந்தனர்.
அச் த்த க் 	அ பணியாத	உண்ைமயின்	வழிைய	நா பவர்களின்	 ட்டத்ைத
அவர்	நகெரங் ம்	உ வாக்கினார்.
	
கிேரக்க	 அரசாங்கம்	 எப்ப ச்	 ெசயல்ப கிற 	 என் 	 யா க் ம்	 ெதரியா .
அப்ப யி க்க	மக்களாட்சி	என்பதற் 	என்ன	அர்த்தம்	என்றார்.	ஏெதன்ஸில்	ச க
கட்டைமப் கைள	 உைடப்பவர்கள்	 கட க் 	 எதிரானவர்களாக
சித்தரிக்கப்பட்டனர்.	 உட க் 	 க்கியத் வம்	 தராதீர்கள்	 ஆன்மாைவக்
கண் ெகாள் ங்கள்	 என்பேத	 அவர 	 உபேதசங்களின	் க்கிய	 சாரமாக
இ ந்த .	 என்ைன	 விஷம்	 ெகா த் 	 ெகான் விடலாம்	 அவர்கள்,	 என
ேபாதைனக் 	 ன்னால்	 அக் ட்டம்	 மண் யிட் த்தான்	 ஆகேவண் ம்.	 எந்த
ஒன்ைற ம்	விட	மனித க் 	உண்ைமேய	சிறந்த	ெசல்வம்	என்றார்.
	
ஒ ைற	தான்	என்ைனக்	ெகால்ல	 ம்	என்ற	வாசகம்	அவைரக்	ைக 	ெசய்ய
ணிந்தவர்களின்	 மனத்தில்	 கிலி ட் ய .	 வீர க் 	 க் 	 ேமைட ம்

மணேமைடதான்	 என் 	 அவர்	 நி பித் க்	 காட் னார்.	 விஷம்	 ெகா க்க	 வந்த
காவலாளியின்	 ைககள்	 ந ங் வைதக்	 கண்ட	 அவர்,	 இந்த	 உடல	் ஒ 	 சிைற
இதிலி ந் 	 வி தைலயாகிேறன்	 என் 	 மகிழ் டனி ங்கள்	 என்றார்.	 கட ைள
உங்களால்	காட்ட	 மா	என் 	ேகட்டதற் 	விஷம்	ெகா க்கிறீர்	ம லகத்தில்
அவர்	 வசிக்கிறாரா	 என்றார்	 ேகலியாக.	 ேகாப்ைபயில்	 உள்ள	 விஷத்ைத	 சிறி
ேநரத்தில்	 அ ந்தப்	 ேபாகிேறன்	 என்ற	 எந்தக்	 கலக்க ம்	 சிறி மில்ைல	 அவர்
கத்தில்.	விஷம்	அ ந்திய	சில	ெநா களில	்ெமல்லிய	 ரலில	் த்தார்

உனக் ம்	 சி ைவதானா	 என் 	 அவர்	 ேகட் க்க	 ேவண் ம்.	 அவர
ேபாதைனகள்	 இன்றள ம்	 நிைலத் 	 நிற்க	 அவர 	 சாேவ	 ஒ 	 காரணமாக



அைமந் விட்ட .	மதம்	மனிதனின்	 தந்திரத்ைதப்	பறிக்கிறதா	இல்ைலயா	என்
அவர்	உயிேரா 	இ ந்தி ந்தால்	பதில்	ெசால்லி	இ ப்பார்.
	
தீர்க்கதரிசிக க் 	இவ் லகம்	சி ைவையேய	பரிசளிக்கிற .	
மத மார்களிடம்	 வர்க்கத்தின	்சாவி	இல்ைல		என் 	ெசான்னார்	சாக்ர ஸ்.	
சத்தியத்ைதக்	காப்பாற்ற	ேபாராளியாக	மரணமைடவ 	எனக் 	ேபரானந்தத்ைதத்	
த கிற 	என்றார்.	சத்தியப்	ேபெராளி	ஒன்ைறவிட	ேவெற ம்	கட ள்	இல்ைல	
என்றார்	தீர்க்கமாக.	மனிதனின்	சிந்தைனைய	எந்த	ஒ 	அர ம்	சிைறப்ப த்த	

யா 	என்பைத	அவர்	உணர்த்திச்	ெசன்றார்.	உண்ைமைய	வாழ்க்ைக	
ெநறியாகக்	ெகாண்டவன	்தயக்கமின்றி	மரணேதவைதைய	ஆரத்	த விக்	
ெகாள்ளலாம்	என்றார்.	சாக்ர ஸுன்	ேபாதைனகள்	இன் ம்	ஞானத்தின்	
திற ேகாலாக	அைமந்தி க்கின்றன.	விஷத்தால்	அவர 	உடைலத்தான்	ெகால்ல	

ந்த .	அவர 	ேபாதைனகள்	இன்றள ம்	ஆட்சியாளர்கைள	கலங்க த் க்	
ெகாண் தான்	இ க்கிற .	ேபாராளியின்	 ர்	ஆ தம்	அவன 	வார்த்ைதகேள	
என்ற	அவர்	மரணத்ைத	ெவன் 	காட் னார்.	மத ல்கைள	ைவத் 	மக்கைள	
அ ைமப த்த	நிைனத்த	மத மார்கள்	அவைரக்	கண் 	அஞ்சினர்.	அவர 	
ேபாதைனயின்	ெந ப் 	இன் ம்	மக்களிைடேய	பற்றி	எரிகிற .
	



	

��������
	



யர்மி 	இரவில்
என 	கண்கள்

ங்க	ம த்தன
மரணத்தின்	ைககள்
என்ைன	ஆரத்த விக்	ெகாண்டன
விழிப்பற்ற	உறக்கத்ைத
வி ம் கிற 	என்	இதயம்
நிைன 	 ட்கள்
உடெலங் ம்	காயத்ைத
ஏற்ப த் கிற
உறக்கத்ைத	நா ம்
என 	ஆன்மா
மரணத்ைத	பரிசாகக்
ேகட்கிற
ப க்ைகயில்	 ள்
வி யைல	ெவ த்ெதா க் கிற
என்	கண்கள்
பாரத்ைத	இறக்கிைவக்க
த ந்த	இடம்	ேத கிேறன்	நான்
மரணம்	எனக் 	சிற கள்	தரட் ம்
மனிதன்	இல்லாத	தீ களில்
ெகாஞ்சநாள்	இைளப்பாறட் ம்
என 	ஆன்மா
அைமதியின்	பாடலில்
லயித்தி ந்ேதன்	சிறி ேநரம்
ஓய்ைவ	நா கிற 	என டல்
மரணத்ைத	யாசகமாய்க்	ேகட்கிற
என 	இதயம்
நான்	விைடெபற் ச்	ெசன்றதற்காக
வ ந்தாதீர்கள்
வி தைலயின்	கரத்தில்
என்ைன	ஒப்பைடத் வி ங்கள்
பிரி 	மதிப் மிக்க
க்கம்	மி ந்த	அ ைகயால்

அைதக்	களங்கப்ப த்தாதீர்கள்
பழிகாரா	உன 	தாகத் க்
என 	இரத்தத்ைத	அல்லவா



ேகட்கிறாய்
யரக்கடலில்	என்	பட

தள்ளா வ 	உங்க க்
ேவ க்ைகயாய்	இ க்கிற
ற்றத்ைத	ஒப் க்	ெகாள்கிேறன்

எனக் 	வாழ்க்ைகயிலி ந்
வி தைல	அளி ங்கள்
விளக்ைக	அைணத் விடாேத
என 	ஆன்மா	அந்த
ெவளிச்சத்ைதத்	தான்
நம்பியி க்கிற
கள்ளங்கபடமற்ற	ஒ வைரக் ட
என்	வாழ்நாளில்	நான்
சந்தித்ததில்ைல
கட ளின்	ராஜ்ஜியத்தில்
ைழய	ஆைசப்ப கிேறன்

எனக் 	விைடெகா ங்கள்
அப்ேபாதாவ 	கட ளின்	பாடைல
என 	ெசவிகள்	ேகட்கட் ம்.
	



தன்ைனவிட ம்	அதிகமாய்த்
ெதரிந்தி ப்பவைர	மனிதன்
ேத ப்	ேபாகிறான்
சாரிகள்	சடங் கள்

என்ற	ெபயரில்
அவைனச்	 ற்றி ம்
வர்கள்	எ ப்பி ள்ளனர்

மத மார்களிடம்	அைனத் க்
ேகள்விக க் ண்டான	பதிைல ம்
ெபற் விடலாம்	என	மனிதன்
நம்பிக்	ெகாண் ந்தான்
வலியவர்களின்	அடக் ைறைய
கட ள்	விட்ட	வழிெயன்
எளியவர்கள்	ெபா த் க்	ெகாண்டனர்
அதிர்ச்சியான	சம்பவங்கைள
எப்ப 	எதிர்ெகாள்வ 	என்
ேராகிகள்	ஒத்திைகப்

பார்த் க்	ெகாண்டனர்
அலங்கரிக்கப்பட்ட	பிணத்திலி ந்
ேகா த்	 ணிைய
உ வதற் 	ெவட் யான்
தயக்கம்	காட் வதில்ைல
என 	 க் ரல்
ெவளிேய	ெதரியாமல்
நிைன ச்	 வர்	த த் வி கிற
க ைணைய	ேவண் 	நிற்கிறான்
கவிஞன்
அவன 	உதிரத்ைத
உறிஞ்சிக்	ெகாண் க்கிறார்
கட ள்
கால்கைள	வ ய	அைலகள்
கவிைத	நீ ற் க்
வழி	காட் ய
வாயில்கள்	திறந்தி ந்தன
இவைன	வரேவற் ம்	விதமாக
சவப்ெபட் 	ெசய்பவ க் த்
ெதரியா 	தான்	எப்ேபா



சாேவாெமன்
கைளப் 	ேமலிட	அவன்
கீேழ	வி ந்தான்
கடக்க	ேவண் ய	ெதாைல
இன் ம்	மீதமி ந்த
மரணம்	அவைன	சிைறப்பி த்தா ம்
உயிர்த்ெதழலாம்	என்ற
நம்பிக்ைக	இ ந்த 	அவ க்
தாைதயர்களின்	ஆசி

அவ க்கி ந்ததால்	தான்
இலக்கின்	 க்கால்வாசி
ாரத்ைத	அவனால்	கடக்க
ந்தி க்கிற

வசந்தத்ைத	எதிர்ெகாள் ம்
நன்னாைள	அவன்
எதிர்ப்பார்த்தி ந்தான்
எல்லாவற்ைற ம்	வசப்ப த்திக்
ெகாள்ள	 யன்ற	அவன்
இ தியில்	ெவ ங்ைகேயா தான்
விைட	ெபற்றான்.



யர	இர கள்	என்ைன
அைலக்கழிக்கிற
அந்திப்ெபா 	களங்கமற்ற
அவள்	 கத்ைத
ஞாபகப்ப த் கிற
ேதவாலயத்தில்	மண் யி ம்ேபா
மனம்	ேகவி	அ கிற
ஓவியச்	 டர்கள்
ெவளிச்சம்	ெகா க் மா
நிைனேவாைடயில்	நீந்த

மா
யர ட்ைடயின்	பாரம்

மி ந்தி க்கிற
இந்தப்	ேபரண்டம்
காதலின்	அதிர் களாேலேய
இயங் கிற
ளியாக	நிற் ம்	மரங்கள்

வசந்தத்ைத	நிைனத் க்
ெகாள் மா	என்ன
உனக் 	நிகரானவைள
சந்திக் ம்	வாய்ப்ைப
வாழ்க்ைக	எனக்
ஏற்ப த்தித்	தரா
மலர்ப்ப க்ைகயில்	உன்ைன
ப க்க	ைவத் 	நா னக்
தாலாட் ப்	பாடட் மா
ஒவ்ெவா 	நா ம்
யாேர ம்	ஒ வர்
அைலயாய்	எ ம்பச்	ெசய்
வி கிறார்கள்	உன்	நிைனைவ
காதல்	ேவள்வியில்
ஆ தியாவதற் 	ெகா த்
ைவத்தி க்க	ேவண் மல்லவா
இந்த	மைழ	உன்ைன ம்
நைனத்தி க் மா
ேபய்க்காற்றில்	உதி ம்
ப த்த	இைலகள்	நீ	மிதிப்பதற்காக



உன 	கால யில்	தவங்கிடக் ம்
உன்	மனக்கதைவ	தட் க்	ெகாண் க்கின்றன
என 	ைககள்
நீ	திறப்பாய்	என்ற	நம்பிக்ைகயில்
நிலைவப்	ேபான்
உன்	நிழ ம்	அன்றாடம்
ேதய்ந் 	வள கிற
நட்சத்திரத்தின்	காதைல
நிலா	ஏற் க்	ெகாள் மா
அைலெயன	மீண் ம்	மீண் ம்
யற்சிெய க் ம்	எனக்

என்ன	விைடயளிக்கப்	ேபாகிறாய்
மங்கிய	ஒளியில்
உன்	 கம்	ஒளிர்வைத

ரத்திலி ந் 	நான்
பார்த் க்	ெகாண் ந்ேதன்
நான்	நா கடத்தப்படலாம்
காத க் 	எல்ைலக்ேகா கள்
ஒ 	ெபா ட்டல்ல
என்பைத	நீ	மட் ேம	அறிவாய்.
	



மகத்தான	பகல்ெபா ைத
இர தான்	நிர்ணயிக்கிற
வ த்தப்பட கள்	கவைலயாற்றில்
ழ்கேவ	ெசய் ம்

ைகயில்	அதிகாரம்	இ க் ம்
நப க் த்தான்	பதவி	பறிேபாய்வி ேமா
என்ற	கவைலயி க் ம்
சிலசமயம்	ேநசித்தவ க்காக
சி ைவ	 மக்க	ேநரலாம்
வானக் ைரயின்	கீேழ ள்ள
எனக் 	காதல்	வி தைல	தந்த
எதிர்ப்பார்ப்பில்லாத	வி ப்பம்
மனிதனின்	 யநல	விலங்ைக
உைடத் வி கிற
என்	பிம்பத்ைத	அவ ைடய
கரியவிழியில்	இழந் விட்ேடன்
என்	நிழல் ட	அ ைமயாய்
அவள்	கால யில்	கிடக்கிற
அவளற்ற	உலகத்தில்
என்ைனத்	தள்ளப்	பார்க்காதீர்கள்
யநல	அரக்கர்கள்

மலைரக்	ெகாய்ய
ஆ தெம க் ம்	கயவர்கள்
என்ைன	அவளிடம்
இழந் விட்ேடன்
அைடய	 யாதைத
எதற்காக	இலக்காகக்	ெகாண்டாய்
எனக்	ேகட்கிறீர்களா
கட ேள	என்	ஆன்மா க்
வி தைல	ெகா
அ 	அவள்	இ ப்பிடத்ைதத்	ேத
பயணிக்கட் ம்
வாழ்க்ைகப்	ெப ங்கடலில்
என 	மரக்கலம்	திைசதவறிப்
ேபாய்விட்ட
நான்	ெகா த்த	 த்தத்தின்	ஈரம்
காய்ந் 	ேபாய்விட்ட



அவைள	இன்ெனா வன்	தன்
உைடைமயாக் ம்	ேபா
என 	காதல்	அழிந்தி க் ம்
அவள 	நிைன கள்
என்	மரணத்திற் ப்	பிற ம்
என்ைன	விடாமல்
ரத்திக்	ெகாண் க் ம்
னிதமான	காதலர்க க்
என 	வரிகள்	சிற கள்	ெகா க் ம்
ஆதி தற்	ெகாண் 	காதல்
நிராகரிக்கப்பட்டவனின்	மனத்தில்	தான்
மி ந்தி க் ம்
காதல்	சரித்திரம்	ேதாற்றவனின்
ரைலேய	பிரபல்யப்ப த் ம்

விைலக் 	வாங் வதற்
காதல்	கைடச்சரக்கல்ல	என்
அவ க் ம்	ெதரிந்தி க் ம்.



வாழ்க்ைகப்	பாைதயில்	அ த்
என்ன	எதிர்ப்ப ம்	என்
நாம்	 கிக்க	 யா
மரண	சாசனம்	எ த
யா க்ெகல்லாம்	வாய்ப் 	கிைடக் ம்
யரச் ைம	அ த் ம்ேபா

மனம்	கட ைளப்	பற்றிக்
ெகாள்கிற
னிதமானவர்களின்	வாயிலி ந்
ெவளிப்ப ம்	வார்த்ைதகள்
பல	 ற்றாண் களாக	எதிெராலித் க்
ெகாண் க் ம்
இந்த	உலகத்தில்
அறத்ைத	நிைலநி த்த
கட ள்	 யன் 	ெகாண் க்கிறார்
சத்தியம்	சாைவ
பரிசாகக்	ெகா த்தா ம்	நாம்
ஏற் க்	ெகாள்ளத்தான்	ேவண் ம்
வாழ்க்ைகயின்	விளிம்பில்
நின் 	ெகாண் ப்பவர்கள்
அப்ேபா 	தான்
உண்ைம	ேபசத்	ெதாடங் வார்கள்
மரணத்திலி ந் 	தப்பிக் ம்	வழிைய
மனிதன்	ேத க்	ெகாண் க்கிறான்
இரட்சகனின்	இ ப்
வி யைலக்	கா ேவாம்	என்ற
நம்பிக்ைகைய	ஏற்ப த் கிற
பாவிகைள	மன்னிப்பேத
கட ளின்	 ணம்
நதிெவள்ளம்	கடைல	அைடய
பலைமல்	ெதாைல
பயணம்	ெசய்ய	ேவண் வ ம்
வாழ்க்ைகயின்	அர்த்தத்ைதத்
ேதடத்	ெதாடங் பவர்கள்

க்கத்ைதத்	ெதாைலக்கிறார்கள்
மரணத்ைத	யாசிப்பவர்க க்
வாழ்க்ைக	 ள்ப க்ைகயாகிற



வாழ்நாெளல்லாம்	ேத னா ம்
கட ளின்	கால ச் வட்ைட
மியில்	காண	 யா .



வாழ்க்ைக	எனக்
ள்ப க்ைகைய	பரிசாக	அளித்தி க்கிற

ஏமாற்றிப்	பிைழக்கத்	ெதரியாததால்
ைகயில்	தி ேவா 	ஏந்த	ேவண் யி க்கிற
உண்ைமயின்	வழி	கட ைளச்
ெசன்றைடயலாம்	அதற் ள்	எனக்
கல்லைறையத்	தயாரித் வி வார்கள்
மரணம்	பய த் கிற
இரவில்	உறக்கம் ட	வர	ம க்கிற
த்தி	ேபதலித் 	ேபானவர்கெளல்லாம்
கட ைளக்	 றித்
சிந்தித் 	இ க்க	ேவண் ம்
பிதாவானவர்	நியாயத்	தீர்க் ம்
அதிகாரத்ைத	இந்தக்	 மார க்
அளிக்கவில்ைல
யார்	ம யில்	சாய்ந்
இைளப்பா வெதன	என்	மனம்
ஏங் கிற
என்ைனக்	ேகடயமாக	பயன்ப த்தி
கட ளிடமி ந் 	தப்பித் க்	ெகாள்ளப்
பார்க்கிறார்கள்
என்ைன	உடல்	சிைறயிலி ந்
வி தைலயளிக்க	உங்களால்	 மா
நிம்மதிையத்	தர	என்னிடமி ந்
நீங்கள்	என்ன	எதிர்பார்க்கின்றீர்கள்
கட ேள	என்னிடம்	உன்ைன
அறி கப்ப த் க்	ெகாள்
உனக் 	ைபத்தியப்பட்டம்
கட்டமாட்ேடன்
கட ேள	என்	 ைளயில்
சாத்தானின்	 ரைல	ேகட்கச்
ெசய்யாமலி ந்தாேல	ேபா ம்
நரக	இ ளில்	தள்ளப்ப வதற் ன்
என்	 ற்றங்கள்	மன்னிக்கப்ப மா
காலம்	ெசன் ெகாண்ேடயி க்கிற
எல்லாவற் க் ம்	சாட்சியாய்	வானம்
இந்த	உலகத்திலி ந் 	ெவளிேய ம்



பாைதைய	நான்	ேத க்ெகாண் க்கிேறன்
இேதா	இரண் 	ேதவைதகள்	மரணத்திற் ப்
பிற ம்	கட ள்	ெதன்படமாட்டார்	என்கின்றன.



பாவ	காரியங்களில்	ஈ ப ம்ேபா
தன்ைன	மறக்கிேறாம்
கைறப ந்த	மனம்
விலங் 	ேபால்	ப ங் கிற
வாழ்க்ைக	அதன்	அர்த்தத்ைதத்
ேத ம்	விளிம் 	நிைலக்
என்ைனக்	ெகாண் வந்
விட் ந்த
வசீகரிக் ம்	அழ க் 	அப்பால்
ேவடன்(கட ள்)	வைலவிரித்
காத்தி க்கிறான்
விைலமகளிடம்	அன்ைப ம்
காதலியிடம்	சைதைய ம்	ேத
ஏமாந் 	ேபாகிேறாம்
மற்றவர்கள்	விைடெபற் க்	ெகாள் ம்ேபா
இைறவன்	தனக் 	மட் ம்
விதிவிலக் 	அளிப்பான்	என
நம் கிேறாம்
பரத்ைத	நா ம்	ஆன்மா
இந்த	உட க் ள்	சிைறபட் க்கிற
உடலின்	ேதைவைய	 ர்த்திெசய்வதிேலேய
காலத்ைத	ெதாைலக்கிேறாம்
சில	மனிதர்கைள	விதி
வழிதவறைவத் 	மரணப் தி க்
விைடகாண	ைவத் வி கிற
ெகா த்த	மந்ைத	ஆ
ேமய்ப்பனின்	கண்கைள
உ த்திக்	ெகாண்ேடயி க் ம்
எதைனப்	ெப வதற் ம்
ஒ விைல	ெகா க்க	ேவண் யி க்கிற
இந்த	உலகத்தில்
வாழ்க்ைகப்	பந்தயத்தின்	இலக்
மரணமாய்	இ க்கிற
வாழ்க்ைகயின்	ரகரியங்கைள	அறிய
வாய்ப் 	ெகா த்த	ேபா ம்
மனிதன்	ெபண்பித்தனாய்
ைதயைல	ைகயில்	ைவத் த்திரி ம்



டனாய்த்	தான்	இ க்கிறான்.



மகிழ்ச்சியாகட் ம்	 ன்பமாகட் ம்
கண்கள்	சிந் ம்	கண்ணீரின்
ைவ	உவர்ப் தாேன

நீங்கள்	 யலாதீர்கள்
உண்ைமையப்	 ரிய	ைவப்பதற்
கட ைளத்	தவிர	யாரா ம்

யா
உன 	ெசய க் 	மனிதனிடம்
நியாயம்	கற்பிக்க	 யலலாம்
கட ளிடம்	உன 		ெநாண் ச்
சமாதானம்	எ படா
ெசயல்களில்	கவனம்	ெச த் பவர்கள்
விைள கைளப்	பற்றிக்
கவைலப்படமாட்டார்கள்
நீ	கா ம்	யா ம்	நிரந்தரமற்றைவ
ெதாடர்ந் 	அழிைவ	ேநாக்கி
ெசன் 	ெகாண் ப்பைவ
ஆைசப்பட்டைத	அைடந்த	பிற
மனம்	நிைற 	ெகாள்கிறதா	என்ன
மரணத்ைத	எதிர்ேநாக்கி	இ க் ம்
ேநாயாளியானவன்	கட க் 	மிக
அ காைமயில்	இ க்கிறான்
இ தயத்தில்	அன்ைப	மலரச்ெசய்த
ஒ வ க்ேக	சமாதான	மணி
ட்டப்ப கிற

உணர்ச்சி	ெந ப் 	உடைல
சாம்பலாக்காமல்	விடா
யரநீர்ச் ழலிலி ந் 	தப்பியவ க்

காப்பாற்றியவன்	கட ளாகத்	ெதரிவான்
உலைக	கைடத்ேதற்ற	இனி
யா ம்	வரப்ேபாவதில்ைல
அநியாயமாக	ேசர்த்த	ெசாத்தின்	பாதிைய
உண் யலில்	ேசர்ப்பதால்	பாவக்கைற
மைறந் வி மா
சாத்தா டன்	கட ள்	சமரசம்
ெசய் 	ெகாண்டார்
தன் ைடய	ஆ ைகக் ள்	உள்ள



மிைய	சாத்தா க் 	தாைர
வார்த் விட்டார்	இனி
சாத்தாேன	ேகாயில்	க வைறயில்

ெகாண் யி ப்பான்
அ யார்களின்	ேவத		ேகாஷத்ைத
காதில்	வாங்கிக்	ெகாண்
பித்தனிடம்	பிச்ைசப்பாத்திரம்	ஒன்ேற
மிச்சமி ந்த
இனி	சாத்தான்	விைளயா வான்
அ 	தி விைளயாடல்	ஆ மா?



கட ளால்	பைடப் த்	ெதாழிைல
ைகவிட் விட	 யவில்ைல
மனித க் 	அளிக்கப்பட் ள்ள
தந்திரம்	தனக்ேக	ேபராபத்தாய்	 ம்

என் 	அவன்	அறியாமலில்ைல
ஆைடயால்	உடைல	மைறத்
நாகரிகமாகத்	ேதான் ம்	மனிதன்
உள்ேள	இன் ம்
மி கமாகத்தான்	இ க்கிறான்
பிரபஞ்சத்ைதக்	கட் யாள	மனிதன்
நிைனத்த	ேபா 	கட ள்	பல்ைலக்	க த்தான்
உண்ைமயின்	அைழப்ைப	மனிதன்
கா ெகா த் ம்	ேகட்பதில்ைல
வாழ்க்ைகயில்	த க்கி	வி பவர்க க்ேக
ஆ தலின்	 ரல்	ேகட்கிற
அைடக்கலம்	நா பவர்கள்	 ட	தாங்கள்
ஆட் 	மந்ைதையப்	ேபால்	நடத்தப்பட
வி ம்பமாட்டார்கள்
ன்பேமகத்தின்	 ளிகள்	ஒவ்ெவான் ம்

உடைல	 ைளத் 	ெவளிேய கிற
களங்கமற்றவைனத்	ேத த்ேத
கட ள்	ஓய்ந் 	ேபாய்விட்டான்
மாெப ம்	அைமதிைய	ேத ேவா க்
இறப்பின்	பின்னால்	அ 	கிைடக்க
வழிவைக	ெசய் 	ைவத்தி க்கிறான்
இைறவன்
ஆ தல்	வார்த்ைதகள்	 டமாகிப்
ேபானவைனக்	 ட	எழ	ைவத் வி ம்
உண்ைமயின்	விளக்கத்திைன
பாவிகள்	எளிதாக	உணர்ந் 	ெகாள்கிறார்கள்
சிைறக் டத்தில்	இ க் ம்	ைகதிகளிடம்
தந்திரத்ைதப்	பற்றிப்	ேபசினால்

சி ைவயில்	அைறவார்கள்
வரலாற் 	நாயகர்கள்	அப்ேபாைதய
ச தாயத்தால்	அவமதிக்கப்பட்டவர்கள்	தான்
தீர்க்கதரிசிகள்	தான்	கட ளின்	கால ைய
பின்ெதாடர்கிறார்கள்



னிதஆத்மாக்கள்	இன் ம்	அைடக்கலம்	ேத
அைலவ 	ேவதைனையத்	த கிற
ஆ தல்	ேத ப்	 லம் பவர்கள்
அவன்	 ரைலக்	கட்டாயம்	ேகட்பார்கள்.

வாழ்க்ைக	யா க் ம்	சிவப் க்கம்பளம்
விரிப்பதில்ைல
ெதய்வீக	வாழ் க்காக	மாம்சத்ைதத்
றப்பதற் 	யா ம்	 ன்வ வதில்ைல

தவ க்காக	எந்த	மனித ம்
ற்ற ணர்ச்சி	ெகாள்வதில்ைல

பிறைர	ஏய்த் 	பிைழப் 	நடத்த
எந்த	தயக்க ம்	காட் வதில்ைல
வ தப்பட் 	பாரம்	 மந்த
ஒேரெயா வைன ம்	ேதவாலயத்தில்
சிைற	ைவத்தாயிற்
கணிப் கள்	தவறிப்ேபா ம்ேபா 	மட் ேம
மனிதன்	கட ைள	நிைனக்கிறான்
பாவமற்றவைன	உண்ைமயின்	ஒளிேய
காட் க்	ெகா த் வி கிற
வாழ்க்ைகயின்	லகான்	மனிதனின்
ைகயில்	இல்ைல
மைறந் 	கிடக் ம்	 ைதயைல	மனிதனால்
ஒ ேபா ம்	ைகப்பற்ற	 யா
எல்ைலச்	 வைர	உைடக்க	 யாத	மனிதன்
எ 	வி தைல	த ம்	என்பைத
அறியாதவனாய்	இ க்கிறான்
உறக்கம்	மனித க் 	மரணத்ைத
ஞாபகப்ப த் கிற
ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்களின்	ேபச்
இந்தப்	 மி டன்	ெதாடர் ைடயதாக	இல்ைல
ேகா க்கணக்கான	ஆண் கள்	கழிந்த	பின் ம்
இன் ம்	ஒ 	மனிதனால்	 ட	கட ள்	இ க் ம்
வர்க்கத்தில்	கால 	எ த் ைவக்க	 யவில்ைல

உண்ைமைய	அறிந்தவர்க க் 	 ட
கட ள்	ஆணா	ெபண்ணா	எனத்	ெதரியா
அனாைத	என் ம்	க ம்	ேபா தான்



ஆண்டவனின்	 ைண	ேதைவயாய்	இ க்கிற
உண்ைமையக்	கண் 	அல ம்	ேபா
வாழ் 	மரணக்கிணற்றில்	நம்ைம
தள்ளிவிட் 	ேபயாய்ச்	சிரிக்கிற .
	
	
	
	
	
	
யரக்கட ளின்	வாரி 	நான்

அவர்	மனிதைன	சி ஷ் க் ம்	ேபா
அைமதியற்ற	மனைதக்	ெகாண் ந்தார்
ைபத்தியக்காரனின்	கனவாக	அைமந்த
அவரின்	பைடப்
அவர்	மனிதைன	ேகடயமாக	பயன்ப த்தி
பாவ	காரியத்ைதச்	ெசய்தார்
இரக்கமற்ற	மா ட	இனம்
இரைவ	தனக் ச்	சாதகமாக
பயன்ப த்திக்	ெகாண்ட
கட ளின்	ேதசத்ைத
ேபய்களின்	வாரி கள்	நிர்வகித்தன
ைகவிடப்பட்டவர்கள்	மரித்த	ேபா
கட ள்	மனதிற் ள்	சிரித் க்	ெகாண்டார்
இ ளில்	உழல்பவர்கள்	 க் ரலிட்டேபா
கட ள்	மஞ்சத்தில்	வனிதயேரா
வீழந் 	கிடந்தார்
கட ள்	தன 	உண்ைமயான	வி வாசிகைள
ேவதைன	ஆற்றில்	தள்ளிவிட்டார்
தன்னிடம்	நம்பிக்ைக	ெகாண்டவர்க க்
மரணத்ைதேய	பரிசாகத்	தந்தார்
சாைவக்கண் 	அச்சம்	ெகாண்ட	மனிதன்
ெபண்	ேபாைதயில்	மயங்கிக்	கிடந்தான்
இைறவன்	தன்னிடம்	அைடக்கலம்	ேகட்
வந்தவர்களின்	 தந்திரத்ைதப்	பறித் க்	ெகாண்டான்
பா காப்பின்ைம	மனிதைனப்	பயப்படச்ெசய்த
அ ேவ	அவன்	கட ைள	சரணைடய
ஏ வாக	அைமந்த



ேபாராளிகள்	க ைமயாக	தண் க்கப்பட்டார்கள்
கட ளின்	ைகப்பாைவயாக	ெசயல்படேவ
மனித க் 	கற் க்ெகா க்கப்பட்ட
கட ளின்	கன ப்	ேபரர
ைபத்தியக்கார	வி தியாக	அைமந்த
வாழ்க்ைகயில்	சலிப் ற் 	மா ட	இனத்ைத
ைகவிட் விட் ப்	ேபாக	அவன்	 ெவ த்தேபா தான்
கட ள்	ெகாைல	ெசய்யப்பட்டான்.
	
	
	
	
	
	
வயிற் க்காக	சிங்கி	அ ப்பவர்கள்தான்
நாம்	எல்ேலா ம்
சிக்காக	அல்ல	பசிக்காக	சாப்பி பவர்கள்	தான்

நாம்	எல்ேலா ம்
கா 	பின்னால்	ஓ கின்ற	மத்யதரவர்க்கம்	தான்
நாம்	எல்ேலா ம்
வீசிெயறியப்ப ம்	 ட் க்காக	காட் க்	ெகா ப்பவர்கள்	தான்
நாம்	எல்ேலா ம்
கங்ைகயில்	 ங்கினால்	பாவம்	ெதாைல ம்	என்
நம் கிறவர்கள்	தான்
நாம்	எல்ேலா ம்
பண் கிற	தவறான	ெசய க் 	நியாயம்
கற்பிப்பவர்கள்	தான்
நாம்	எல்ேலா ம்
எந்தத்	திைசயில்	ெசல்வ 	என	 ெவ க்கத்
தயங் பவர்கள்	தான்
நாம்	எல்ேலா ம்
ெசய்த	பாவத் க்காக	 ற்ற ணர்ச்சியால்	பீ க்கப்பட்
நரகத்தில்	உழல்கிறவர்கள்	தான்
நாம்	எல்ேலா ம்
மரணம்	நிகழாத	வீட்ைடத்	ேத க்
ெகாண் ப்பவர்கள்	தான்
நாம்	எல்ேலா ம்
வாழ் ப்	 த்தகத்தில்	தன்	ெபயைர



பதி ெசய்யாதவர்கள்	தான்
நாம்	எல்ேலா ம்
பிறந் விட்ேடாம்	என்பதற்காக	வாழ்ந்
ெதாைலப்பவர்கள்	தான்
நாம்	எல்ேலா ம்
வாழ்க்ைக	கட ள்	இட்ட	பிச்ைச
என் 	உணராதவர்கள்	தான்
நாம்	எல்ேலா ம்
பிச்ைச	இட்ட	கட ைள	ஏன்
ேகாயிலில்	சிைற	ைவத்தார்கள்
என்பைத	ெதரியாதவர்கள்	ேபால்
ந ப்பவர்கள்	தான்
நாம்	எல்ேலா ம்
வாழ்க்ைக	சலிப் ட் ம்	 ன்	மரணம்
வந் 	வி வதற்
இயற்ைகக் 	நன்றி	ெசால்ேவாம்
நாங்கள்	எல்ேலா ம்
எைத ம்	காதில்	ேபாட் க்	ெகாள்ளாமல்
சாத்தா க் 	ேசவகம்	பண் கிறீர்கள்
நீங்கள்	எல்ேலா ம்.
	
	
	

	



வி வித் க்	ெகாண்ேடன்
மி டனான	என 	பிைணப்ைப
கங்களின்	ேதசத்தில்

வாழப்	பி க்கவில்ைல
வீண்	விதண்டாவாதத்தில்	ஈ பட
மனம்	வி ம்பவில்ைல
மனிதர்களின்	பாைஷ
எனக் ப்	 ரியவில்ைல
வைலைய	அ த் க்ெகாண்
வி தைலயாக	வி ம்பவில்ைல
பகீரதப்பிரயத்தனத்தில்	ஈ பாடமல்
சாட்சியாக	நின் விட்ேடன்
என் ைடய	ரகசியங்கள்	எல்லாம்
என் டேனேய	 ைதயட் ம்
அர்ப்பணித் க்	ெகாண்ட
சித்தாந்தத்ைத	என்னிடமி ந்
விரட் ய த்ேதன்
ேபாலி	 ரட்சிகளில்	என்ைன
ஐக்கியப்ப த்திக்	ெகாண்டைத
நிைனத் 	அ ேதன்
ெசால் க் ம்	ெசய க் ம்
இைடெவளி	இ ப்பைத
இப்ேபா தான்	கண் பி த்ேதன்
அரியைணயில்	அமர
இரட்ைட	ேவடம்	ேபாட
ேவண் ெமன்
ெதரிந் 	ெகாண்ேடன்
தீ கைள	ேநாக்கி
தத்தளிப்ப 	ேபால்
ஆகிவிட்ட 	என 	நிைலைம
என 	வாழ்க்ைகப்	 த்தகத்தில்
இ தி	அத்தியாயத்ைத
என்னால்	நிைற 	ெசய்ய

யவில்ைல
வக்கற்றவனின்	வரலாற்ைற
எவ ம்	ப க்க
ன்வரமாட்டார்கள்



ெநறி	பிறழ்ந்ததால்
உள்ளக்	ெகாதிப்ைப	ெவளியிட
வார்த்ைதகளின்றி	தவிக்கிேறன்
உைறந் 	ேபான	கடலில்
பிணமாக	நான்	மிதக்கிேறன்.



திைச	தவறி
ேபாய்	விட்ேடன்
அவசரமாக	விைரந்த	சிலர்
என்	வார்த்ைதகைள
கா ெகா த் 	ேகட்கவில்ைல
கடந் 	ெசல்பவர்களில்	யார்
அந்தப்	பாைதைய	அறிந்
ெகாண் ப்பர்	என்
அ மானிக்க	என்னால்

யவில்ைல
பகல்	 வதற் ள்
ெசன் வி ேவனா	என்
எனக் த்	ெதரியவில்ைல
ைகயாலாகாத	தனத்ைத	நிைனத்
என்ைன	நாேன	ெநாந் 	ெகாண்ேடன்
என்ைன	அைலக்கழிப்பதில்
கம்	கா ம்	ஒ வன்

எங்ேகா	இ க்கக் ம்
கடந்த	காலங்களின்
பைழய	நிைன கள்
ேவதாளமாய்	என்	ேதாளில்
அமர்ந்தி க்கிற
நான்	ெசய்ய	ேவண் ய
ஒவ்ெவான்ைற ம்
நிர்ணயிக் ம்	சக்தி
என்ைனப்	பந்தா கிற
காலத்தின்	ைககளில்
ெபாம்ைமயாக	அகப்பட் க்	ெகாண்ட
நான்	கட க் ப்	பி த்த
விைளயாட் ப்	ெபா ளாகிப்
ேபாேனன்
தி ெரன	மனக்கண்
திறந்
சரியான	பாைத
ெதரியவந்தேபா
ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமாக
நான்	மரணித் க்



ெகாண் ந்ேதன்
தீயின்	நாக்
அப்பாவியா,	பாவியா	என
ேபதம்	பார்ப்பதில்ைல
இவன்	உடலிலி ந்
உயிர்	பிரிவதற் ள்
இவ க் 	ரகசியம்
ரிபட் க் ம்.



ரதிர்ஷ்டம்	என்ைனத்
ரத்திக்	ெகாண்ேட ள்ள

மரணத்தின்	விளிம்பில்
நிற்கின்றவனின்	ெசால்
உண்ைமயாக	இ க் ம்
என 	ஜன்னல்
மயானத்தில்	எரி ம்
சிைதையப்	பார்க்கேவ
திறக்கிற
நாளிதழில்	தற்ெகாைல
ெசய்திகைளேய
என 	கண்கள்	ேத கிற
எதிர்	நீச்சல்	ேபா கிறவனின்
வாழ்க்ைக	இல வாக
அைமயா
மைழத் ளிைய	கட க்
ெகாண் 	ேசர்க்க
நதி	பிரயத்தனப்படவில்ைல
இைல	உதிர்வைதப்
ேபாலத்தான்	மனிதன்
இறப்ப

ங்கி	எ வைதப்	ேபாலத்தான்
மனிதன்	பிறப்ப
ேத யைத	அைடந்த டன்
அ 	 க்கியத் வமற் ப்	ேபாவைத
உணர்ந்தி க்கிறாய்	அல்லவா	நீ
பிறப் 	காட் க்ெகா த் வி கிற
மனிதன்	மீ
கட ள்	ைவத் ள்ள	நம்பிக்ைகைய
பிறரால்	 ர்த்தி	ெசய்ய	 யாத
இடத்ைத	நானைடந்த	ேபா
த்தி	ேபதலித் 	ேபாயி ந்த
வாக் திகள்	மீறப்ப ம்ேபா
பிறர்	பணத் க் 	விைல	ேபாவ
உ தியாகின்ற
வாழ்வின்	ேகாரப்பி க் ள்
சிக்கித்	தவிக் ம்	ேபா



விைரவாக	மரிக்க
விஷத்ைத	நா ய 	மனம்
கண் ெகாண்ட	ேபா
கட ள்	அங்கில்ைல
மரணத்ைதவிட ம்
சிறந்த	ம ந்தில்ைல.



தற்ெசயலாகத்தான்	நடக்கிற
எல்லா ம்
வீட் ல்	ப ங்கிக்	ெகாள்வதால்
விதியிடமி ந் 	தப்ப	 மா
ேராக	 ட்கள்

என டைல	காயப்ப த் கிற
இர 	ஏேனா
ற்றச்	ெசய க்

இடம்	ெகா க்கிற
விதி	தன்	ைகப்பாைவயாகச்
ெசயல்படத்தான்	மனிதர்கைள
உ வாக்கி	நடமாடவிட் க்கிற
மனக் ப்ைபையக்	ெகாட்ட
இடம்	ேத க்	ெகாண் ப்ப தான்
மனித	வாழ்க்ைகயா
ேராகம்	உடைல
ப த்திெய க்கிற
மனம்	இன் ம்	உணரவில்ைல
பாவத்தின்	சம்பளம்	மரணெமன்
ைகப்படத்தில்	இ ப்பவர்கைள
ேகட்டால்	ெதரி ம்
வீட் ல்	என்ெனன்ன
அநியாயம்	நடக்கிறெதன்
ேவடனிடம்தான்	சிக்க
ஆைசப்ப கின்றன
ெபண் றாக்கள்.



ஒ நாள்	ேபால
ஒ நாள்	இல்ைல
என 	 க் ர க்
பதிேல ம்	இல்ைல
ேபாகப்	ேபாக
பழகிப்ேபாய்வி ம்	என்கிறார்கள்
தப்பி	வந் 	பிறந் விட்ேடன்
இவ் லகில்
சகிக்க	 யவில்ைல
இந்த	உலக	நடப்
ஒவ்ெவான்ைற ம்
சர்வநிச்சயமாக	கட ளர் மியல்ல
இ
வாழ்க்ைகச்	சந்ைதயில்
எதற் ம்	ஒ
விைல		இ க்கிற
தா கள்	நன்றாக

ஏய்க்கின்றார்கள்	ஏமாளிகைள
கட ளின்	பிரதிநிதிகள்
சாத்தா க்
விைல	ேபாய்விட்டார்கள்
இவர்களிடம்	தாங்கள்
சாகமாட்ேடாம்	என்ற
உத்திரவாதத்ைதத்	தரச்
ெசால்லிக்	ேகட்கின்றார்கள்
வாழ்க்ைகைய	அ பவிக் ம்
பணக்கார	கனவான்கள்
மைறகள்	ஒவ்ெவான் ம்
ஒவ்ெவா 	விதமாய்ச்	ெசால்கின்றன
யார்	பைடத்தி ப்பார்
நியதிகள்	ஏ மற்ற
இவ் லகத்ைத.



என்	ெசயைல	பிரதிபலிக் ம்
என்	நிழ க் 	இன்
என்ன	வந்த
க்கவீட் ன்	தப் ச்சத்தம்

என்	சமநிைலையப்
பாதிக்கின்ற
உடம் 	ப த் கிற
ேவெறன்ன	ெசய் ம்
வியாதியின்	 டாரம்தாேன
அ
பரமபத	ஆட்டத்தில்
பாம் 	தீண் 	கீேழ
ச க் வைதப்	ேபான்ற
என 	வாழ்க்ைக

க்க ம்	அைமதி ம்
விைலக் 	வாங்க	 யாத
ஒன்றாய்	இ க்கிற
ஆரவாரப்	ேபய்கள்
அடங்கிப்	ேபா ம்
என்ைனப்	பார்த் ச்
சிரிக்கின்றன
என 	வாழ்க்ைகப்
பாைதயில்	ஏேனா
வசந்தம்	மட் ம்

க்கி வேத
இல்ைல.



அவன்	ேபாக் க் ச்
ெசன் தான்	அவைன
வைளக்க	ேவண் ம்
ைகயில்	காசி ந்தால்
ெமாய்	எ த
டாஸ்மாக் க் 	ேபாய்வி வான்
சிகெரட்ைட	உதட் ல்	கவ்வி
ஆழ	இ த் 	 ைகைய
ெவளிேய	வி வதில்
அப்ப ெயா 	ஆனந்தம்
அவ க்
பகலில்	ேபாைதயில்	மிதப்ப
இரவில்	 க்கத்தில்	லயிப்ப
இைதத்தவிர	ேவெறான் ம்
ெசய்வதில்ைல	அவன்
மகிழ்ச்சியானா ம்
யரமானா ம்

அைதக்	 த் க்	ெகாண்டா வ
அவன்	வழக்கம்
நீச்சல்	 ளத்தில்
ம ைவ	நிரப்பி
நீந்தவிடேவண் ம்	அவைன
அப்ேபா ம்	அவ க்
அந்த	ஆைச	ேபாகா

மகன்கள்	ம ைவ
ேநாக்கி	ஓ ம்வைர
அ ைமசாசனம்	எ திக்ெகா த்
வி கிறார்கள்	ஆள்ேவா க் .



வார்த்ைதகளின்
ஊற் க்	கண்ைணத்
ேத கிேறன்	நான்
நாயின்	பளிங் க்
கண்கள்	என்ைனப்
பய த் கிற
இ பகல்க க்கிைடேய
ெந க்கப்பட்ட	இர
என 	ைககளில்
விலங்கிைனப்	 ட் கிற
திறன்கைள	வளர்த் க்
ெகாள்ளாத	ேபார்வீரன்
அரச க் 	வி வாசமாய்
இ ந் 	என்ன	பயன்
உதவிகைளப்	ெபற்ற
அைனவ ம்	நன்றி ைடயவர்களாக
இ ப்பார்கள்	என்
ெசால்ல	 யா
உடைல	வ த்தி	உைழப்பவைனவிட
ர்ைமயான	 த்திக்காரன்

எளிதில்	உச்சத்ைத
அைடகிறான்
இ ளான	வாழ்க்ைகப்	பாைதைய
க்கால்வாசி	கடந்தாகிவிட்ட

ெவளிச்சத்ைத	எதிர்பார்த்
காத்தி ப்பவர்களிடம்
வாழ்க்ைக	தன
வி வாசத்ைதக்	காட்டா .



வாழ்க்ைக	எனக் ப்	பி த்தமானவற்ைறெயல்லாம்
பி ங்கிக்	ெகாண் விட்ட
பாதங்கள்	ஓய்ைவத்	ேத கின்றன
உஷ்ணத்திலி ந் 	பா காத்த
ஒேர	ெச ப் ம்	அ ந் விட்ட
பாத்திரத்தின்	வ வத்ைதெய க் ம்
தண்ணீைரப்	ேபால்	என்னால்
மாற யவில்ைல
ஓயா 	பலவீனத்ைதக்	 றித்
சிந்தித் க்	ெகாண் ப்பதால்
என 	 ைள	வவ்வால்களின்

யி ப்பான
ெபண்,	ெபான்,	மண்
இவற்றின்	மீ 	ெகாண்ட	ஆைசயால்
அைலக்கழிக்கப்பட்டவன்	நான்
எைத ம்	மன்னித் விடலாம்
என 	 ட்டாள்தனத்தைத	ேமைதைம
என் 	கர்வப்பட் க்	ெகாண்ட	என்ைன
மன்னிக்கவியலா
பரி த்தமான	மன
தீயஎண்ணங்களால்	கைறபட் விட்ட
ஞானத்ைத	அைட ம்	வழி
இ ளைடந்ததாக	இ ந்த
நம்பிக்ைக டன்	 ன்ேனற

ரத்தில்	ஒளி	ெதரிந்த
வாழ்க்ைகப்	பாைதைய
நான்	கடந் 	ெகாண் க் ம்	ேபா
ேவதாளம்	என்	ேதாளில்
அமர்ந் 	ெகாண்
ேகள்விகளால்	என்ைனத்	 ைளப்ப
மி ந்த	ேவதைனையத்	த கிற
தனக் 	வாய்த்தைத
கட ளின்	கி ைபயாக
நிைனப்பவ க் த	தான்
அைமதியின்	கத 	திறக்கிற
ஞானத்தின்	ஒளியால்
அவன்	நிரப்பப்ப ம்	ேபா



அவன 	கண்களால்
கட ைளக்	காண	 கிற .



ெகாஞ்ச ம்	கவைலப்படாதீர்கள்
ேநற்ைறய	உலகம்
நரக	இ ளில்	தள்ளப்பட் விட்ட
நாைளய	உலகம்
சில	நம்பிக்ைகையக்
ெகா த் ள்ள
அைசவற்ற	 க்கத்தில்
விரி ம்	கனவில்
ஆன்மா	ேவ 	உடைல
எ த் க்	ெகாள்கிற
ெநா கள்	 கமாக	நீள்கிற
வாழ்க்ைக	வைலப்பின்னலில்
சிக்கிக்	ெகாண் ள்ள	நாம்
எப்ேபா 	இைரயாேவாம்	எனத்
ெதரியா
கிைடத்த	எைத ம்	ெகாண்
மனம்	தி ப்தியைடயா
இன் ம்	என்ற	ேவட்ைக
இ ப்பதால்	தான்	மனிதனால்
மரணத்ைத	மறந்
பயணிக்க	 கிற
இயற்ைகையத்	ேதாற்க க்க	 யாமல்
மண்ணில்	மக்கிப்	ேபாய்
மரங்க க் 	எ வாகிற
மனித	இனம்
மனித	வாழ்க்ைகயின்	அர்த்தம்
ஆன்மாைவ	வி தைலயைடயச்	ெசய்வேத
பாவத்தின்	காரணமாக
ஆன்மா	சிைறபட	ேநர்ந்தால்
கால	 ழற்சியில்	ேமற்ெகாண்
பிறவிகள்	எ க்க	ேவண் யி க் ம்
இறந்த	பிற 	அைமதியைடய
எத்தைன	கிரிையகள்	ெசய்தா ம்
விைனயின்	பலைன	அவன்
அ பவிக்காமல்	விதி	அவைன
விட் ைவக்கா
	



	
	
	
	
	
யரநீர்ச் ழலில்	என 	வாழ்க்ைகப்பட

அகப்பட் க்	ெகாண்ட
இந்த	உலகில்	பிரேவசித்த
ஒவ்ெவா வ ம்	பிறைரப்	பார்த்
தா ம்	மாம்சத்ைத	தி ப்திப த்தேவ
கற் க்	ெகாள்கிறார்கள்
ேபாகத்தில்	திைளக் ம்	மக்கள்
கைடத்ேதற்ற	வந்த	உத்தமர்களின்
அைழப் க் 	ெசவி	ெகா ப்பதில்ைல
இ ண்டகாலங்களில்	மாெப ம்
ெவளிச்சத்ைத	ேநாக்கி	நாம்
ன்ேனற	ேவண் ம்	என்ற

ேநாக்கம்	அவர்க க் 	இ க்கா
க்க	ஆ 	ஒ ேபா ம்

மகிழ்ச்சிப்	பள்ளத்தாக்கிற் 	நம்ைம
அைழத் ச்	ெசல்லா
அன்ெப ம்	ஓைடயில்
நீந்திப்	பா ங்கள்
க்கத்தின்	 தல்வர்கள்

இரட்சிக்கப்ப வார்கள்
வாழ்க்ைகப்	பாைதயில்
எந்த	மரணக்கிணற்றில்
த க்கி	வி ேவாம்	என
யா க் ம்	ெதரியா
நரகத்தில்	வீழ்ந் ப ேவாம்	என்
ெதரிந் ம்	ேபாகத்தின்	பாைதையேய
ேதர்ந்ெத க்கிற 	மனிதமனம்
வாலிபத்தில்	ெநறி ைறகைளப்
பின்பற்றாமல்	வேயாதிகத்தில்
வானத்ைதப்	பார்த் 	கத வதால்
பயெனான் மில்ைல
யரக்	கடலில்	நீந் ேவா க்

மரணேம	வி தைலைய



பரிசளிக் ம்
உடல்	ேநாய்களின்	 டாரம்
வியாதி	ஒன்ேற	ஞானத்ைதப்
பரிசளிக் ம்
சிலந்தி	வைலயில்	சிக்கிய
ச்சிகள்	கட ளிடம்

பாரத்ைதப்	ேபாட்
யற்சிையக்	ைகவி மா

காரி ள்	பாைதயில்
ணிந் 	நடப்பவ க்

விேமாசனம்	மிக	அ கில்
இ க்கின்ற
வாழ்நாளில்	ஆணிகைளநிைறய
ேசகரித் க்	ெகாள்
நீ		வி ப்பப்பட்டா ம்	
சவப்ெபட் யிலி ந்
ெவளிேய	வர யாதப .
	



கட க் 	வி வாசமாக	இ க்கிேறாம்
என் 	ெசால்லிக்	ெகாள்பவர்கள்
நான் 	ேபர்	நம்ப	ேவண் ம்
என்பதற்காகேவ	இப்ப
ந க்கிறார்கள்
கட ளின்	ெபயரால்
ெவ ஜனத்ைத	 லபமாக
அ ைமப்ப த்தலாம்	என்
அவர்க க் 		ெதரிந்தி க்கின்ற
கட க் 	 ன்னால்
ெகா ைவவிட	மனிதன்
ேமலானவனா	அப்ப 	நிைனத்தால்
அவன்	கட ேள	அல்ல
கண் க் ப்	 லப்படாத
சட்டெமான் 	இம்மண்ணில்
இயங்கிக்	ெகாண் க்கிற
சாக்ர ஸுக் 	விஷ ம்
இேய க் 	சி ைவ ம்	தந்த
அந்த	விதிதான்
மரத்தில்	பல	கிைளகள்
இ ப்பைதப்	ேபான்ற 	தான்
ெதய்வச்	சிைலகள்
ஆதாரம்	ேவரில்	இ க்கிற
என்பைத	அறியாதவர்களா	நாம்
ெகா ய	சிந்தைன
ெசயல்ப த்தாவிட்டா ம்	 ட
அ ெவா 	பாப	காரியேம
வாழ்க்ைகயின்	நிழைல	நாம்
கவனிக்கத்	தவறிவி கிேறாம்
ேபய்கள்	தன்ைனக்	கண்
அஞ் பவனிடத்தில்	தான்
ஆட்டம்	காட் கிற
அழி சக்திக க் 	எதிராக
கட ள்	உனக் த்	 ைண
நிற்க	மாட்டார்
பிரபஞ்ச	அதிபதிக் 	மனிதன்
ஒ 	ெபா ட்ேடயில்ைல



அரசனா	ஆண் யா
மியில்	அவன்	வாழ்க்ைக	எப்ப பட்ட

என்ற	ேகாப் கைள	இைறவன்
ப த் ப்	பார்ப்பேத	இல்ைல
பரிேசாதைன	எலிகள்
எப்ேபா 	ேவண் மானா ம்
மரணத்ைத	எதிர்ெகாள்ள
தயாராய்	இ க்க	ேவண் ம்
ஏற்றத்தாழ் கள்	மி ந்த	இவ் லகத்தில்
சமரசத்ைத	ெகாண் வ ம்
மரணச்	சட்டம்	 னிதமானதாக
ெகாண்டாடப்பட	ேவண் ம்.



ஆன்மாவின்	பாடல்கைள
யாராவ 	ேகட்க	ேநர்ந்தால்
அவர்களால்	அ ைகைய
அடக்க	 யா
அ யாழத்திலி ந் 	கிளம் ம்
அந்த	ராகம்	உயிர்களின்	ேமல்
அன்ைபப்	ெபாழிகிற
உத களிலி ந் 	ெவளிப்ப ம்
வார்த்ைதகள்	உச்சரித்த டன்
மரித் 	வி கின்றன
ரியன்	உதித்த	உடேன

ேராஜா	இதழில்	ப ந் ள்ள
பனித் ளி	விைடெபற் ச்	ெசன் வி ம்
இந்த	உலகம்	அைமதிைய
ெதாைலத் 	விட்ட
சத்தமற்ற	சில	ெநா கைளக் ட
மனிதனால்	சகித் க்	ெகாண் க்க யா
மற்றவர்கள்	வழிவி வார்கள்
என	எதிர்பார்த்தால்		நாம்
காத் க்ெகாண் க்கத்தான்	ேவண் ம்
கல்லைறத்	ேதாட்டத்தில்
காலங்களின்	சமாதி
இ ந்தேத	தவிர
அக்காலகட்டத்தில்	வாழ்ந்தவர்களின்
ெபயர்கள்	ெபாறிக்கப்படவில்ைல
கடல்	ந வில்	என்
எண்ணப்பட 	அைலயில்
சிக்கித்	தவிக்கிற
காதலில்	வீழ்ந்த	என்ைன
மண்மகள்	 த்தமிட் ச்
ெசான்னாள்	காதலின்	பாைத
மரணத்தில்	 கிறெதன்
அதலபாதாளத்தில்	வீழ்ந்
ெகாண் ந்த	நான்
மரக்கிைளையப்	பற்றிேனன்
கட ைள	நம்பி	ைகப்பி ையத்
தளர்த்திேனன்	என்	கபாலம்	சிதறிய



அவ்ேவாைச	கட க் ம்	ேகட் க் ம்.



இந்த	இர 	மிக ம்
க்ககரமான

அதிர்ஷ்டத்தின்	கத கள்
என்	வைரயில்	திறக்கப்படவில்ைல
இைலகள்	ச களா ம்	ேபா
கால யில்	மிதிபடத்தான்	ெசய்கிற
ேவ க் 	எதிராக	இைலகள்	எங்ேகயாவ
ேபாராட	 மா
ஆ ள்	 வ ம்
உடலின்	ேதைவகைளத்தாேன	நாம்
ர்த்தி	ெசய் 	வ கிேறாம்

கட ள்	ெசன்ற	பாைதயில்
ேவ 	கால கள்	காணப்ப வதில்ைல
எனக் 	 ன்ேன	உள்ள
பாைதகள்	அைடக்கப்பட் விட்டன
இ ளின்	ேகாரப்பி யில்
நிற்கதியாய்	நின் ெகாண் க்கிேறன்
என்ைன	எதிர்ப்பவர்கள்
என்	பலவீனத்ைதயறிய
இடங்ெகா த் விட்ேடன்
வாழ்க்ைகப்	பந்தயத்தில்
ெஜயித்தவர்கள்	ெகாண்டாடப்ப கின்றனர்
ேதாற்றவர்கள்	 யற்சிையக்	ைகவிட்
விதிைய	ெநாந் 	ெகாள்கின்றனர்
கனவான்கள்	ஏைழகளிடம்
க ைண	காட் னால்
இன் 	நான்	ைகேயந்த	ேநர்ந்தி க்கா
மறதி	என்ற	ஒன் 	இல்லாவிட்டால்
மனிதர்கள்	தற்ெகாைல
ெசய் 	ெகாள்வைதத்	தவிர
ேவ வழி	இல்ைல
ஞானியர்கள்	 ட
உடைலவிட் ச்	ெசல்ல
தயக்கம்	காட் கின்றனர்
உலக	சட்டதிட்டங்களால்
ஆன்மாைவ	சிைறப்ப த்த	 யா
என்பதால்	தான்	நான்



இந்தப்	பாைதையத்		ேதர்ந்ெத த்ேதன்.

	



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
�.��������(28.3.1980)

	
தி வா ர்	மாவட்டம்	–	மன்னார் 	எ ம்	நகரத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்

ப.மதியழகன்.நாைக	வலிவலம்	ேதசிகர்	பாலிெடக்னிக்கில்	ெமக்கானிக்கல்
பிரிவில்	 ப்ளமா	 ெபற்றவர்.கீற் ,	 வார்ப் ,	 திண்ைண,	 உயிேராைச,
பதி கள்,	 மைலகள்,	 பதாைக	 ஆகிய	 இைணய	 இதழ்களி ம்,	 நவீன
வி ட்சம்,	 அம் தா,	 தாமைர,இனிய	 உதயம்	 ஆகிய	 இலக்கிய
இதழ்களி ம்,	 ங் மம்	 ேபான்ற	 ெவ ஜன	 இதழ்களி ம்	 இவர
கவிைதகள்	ெவளிவந் ள்ள .

தல்	 கவிைத	 ெதா ப் 	 ‘ெதாைலந் 	 ேபான	 நிழைலத்	 ேத ’
2008ல்	ெவளிவந்த .இரண்டாவ 	கவிைத	ெதா ப் 	‘ச ரங்கம்’	2011ல்	ெவளிவந்த . ன்றாவ 	கவிைத
ெதா ப் 	 ‘ ள்ளிகள்	நிைறந்த	வானம்’	 2017ல்	ெவளிவந்த .இைணய	இதழ்களில்	இவர 	சி கைதக ம்
ெவளிவந் ள்ள .

தற்ேபா 	 மன்னார் யில்	 தனியார்	 கணினி	 பயிற்சி	 ைமயத்தில்	 கணினி	 பயிற் னராக	 ேவைல
ெசய் 	வ கிறார்.
	



கட ள்	ேதடல்	மனித த் த்	ேதைவயான	ஒன்றா?	மரணப்	பட 	நம்ைம	எங்ேக	அைழத் ச்	ெசல் ம்	எனத்
ெதரி மா?	 சத்தியத்தின்	 ர க் 	 நம்மால்	 ெசவி	 சாய்க்க	 யாத 	 ஏன்?	 தீர்க்கதரிசிகளின்
னிதச்சின்னங்கள்	 எதைன	 உணர்த் கின்றன?	 மதச்	 சடங் க க் 	 மக்கள்	 இவ்வள 	 க்கியத் வம்
த வ 	 ஏன்?	அவதாரங்கள்	 தங்கள்	 க த் க்களில்	 ரண்ப வ 	 ஏன்?	 பாவக்	 கணக் த்	 தீ ம்	 வைர
மனிதன்	 பிறப்ெப த் க்	 ெகாண் க்க	 ேவண் மா?	 த்தர்,	 இேய வின்	 ேபாதைனகள்	 இன்றள ம்
தாக்கத்ைத	ஏற்ப த்திக்	ெகாண் ப்பதற் 	என்ன	காரணம்	ெதரி மா?	உயிர்த்ெத தல்	இன் 	சாத்தியமா?
மனிதன்	 நம்பகத்தன்ைமைய	 இழந் விட்டானா?	 ம பிறவிக்	 ெகாள்ைகைய	 நி பிக்க	 மா?	 மகாத்மா
காந்திக் ப்	 பிற 	 சமாதானத்ைத	 நா பவர்கைள	 ஏன்	 காண யவில்ைல?	 மிக் 	 சிறி ம்
சம்மந்தமில்லாதவர்கள்	அதிக	அளவில்	நடமா வதற் 	என்ன	காரணம்?

விைடகைளத்	ேத ம்	தீவிர	 யற்சியில்	அ த்த	ெதா ப்பில்	உங்கள்	ஆதர டன்	விைரவில்	சந்திக்கிேறன்.

ப.மதியழகன்

மன்னார் 																																																							11.06.18
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